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Od Redakcji
Odbieram sobie życie. Nikogo proszę nie winić.
Walery Sławek
dopisek:				
Spaliłem papiery o charakterze prywatnym, a także
wręczone mi w zaufaniu. Jeśli nie wszystkie, to proszę
pokrzywdzonych o wybaczenie.
i jeszcze dopisek: 		
Bóg Wszystkowidzący może mi wybaczy moje grzechy,
i ten ostatni.

Szanowni Państwo, 				

L

akoniczne w treści oświadczenie, a jednak niezwykle wymowne, czy wręcz
symboliczne. Zamknęło życie ważnej dla historii międzywojennej Rzeczypospolitej postaci, która to w całości oddała je na usługi owej Rzeczypospolitej. Wpierw
walce o jej utworzenie, a potem o jej utrzymanie. Niedługo po odejściu swego
Ojca Założyciela odeszła i sama Rzeczypospolita.
Od niniejszego numeru Imponderabiliów począwszy wszystkie następne będą
dedykowane kolejnym postaciom środowiska piłsudczykowskiego. Postaciom,
których myśli, słowa i czyny kształtowały międzywojenną rzeczywistość, kreowały
działalność państwa w sferze międzynarodowej, jak i wewnętrznej, a wcześniej
przechodziły trudy i znoje, z utratą zdrowia, czy wręcz narażeniem życia w czasie
wojny i konspiracji. Środowisko piłsudczykowskie bogate było w takie jednostki,
które bez najmniejszej wątpliwości należy nazywać mężami stanu. W gronie
tym nie mogło zabraknąć Walerego Sławka, który przez dekady wspierał starania Marszałka Piłsudskiego o niepodległą Rzeczypospolitą, a gdy ta już została
osiągnięta o inne, nie mniej ważne imponderabilia. Nie mogło zabraknąć, stąd
też decyzja redakcji periodyku, by właśnie ten bohater zainaugurował pokrótce
ukazaną serię.
W związku z powyższym struktura publikacji ulegnie drobnej zmianie. Odtąd
każdy numer periodyku będzie otwierał dział zawierający prace naukowe doty-
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czące wybranej postaci. Dopiero w dalszej kolejności – w dziale drugim – znajdą
się pozostałe artykuły rozprawiające o politycznych zjawiskach II Rzeczypospolitej, a jeszcze dalej – w dziale trzecim – studia nad martyrologią i zbrodniami
przeciwko ludzkości.
Licząc, że podjęte decyzje spotkają się z Państwa akceptacją (a może i aplauzem?), serdecznie zapraszam do lektury trzeciego już numeru Imponderabiliów.
Biuletynu Piłsudczykowskiego!
Jakub H. Szlachetko
Redaktor Naczelny

portret polityczny walerego sławka
walery sławek: a political portrait

pŁK. dypl. walery sławek. romaNtyczny
bohater pracy u podstaw
maurycy rodak

Prolog

W

iele można znaleźć słów dla opisania postaci płk. Walerego Sławka. Już za
życia był przez jednych podziwiany za niezłomność i wierność ideałom. Przez innych z kolei był pogardzany za zbytnią uległość swemu Komendantowi – Józefowi
Piłsudskiemu i za zbyt idealistyczny, czy nawet naiwny światopogląd. Dla jednych
bohater wojenny, który swoją śmiercią zwyciężył nad swoimi przeciwnikami. Dla
innych znowu wierny żołnierz, który nie potrafił odnaleźć się w rzeczywistości.
Biografia Walerego Sławka jest na tyle bogata, a jego osobowość na tyle złożona, że
nie można jej przyporządkować w żadne wąskie ramy. Musimy na Sławka spojrzeć
z różnych stron, musimy poznać jego idee, aby zrozumieć motywy jego działań.
W życiu Walerego Sławka możemy wyodrębnić trzy zasadnicze okresy. Pierwszy – od wstąpienia do Polskiej Partii Socjalistycznej, poprzez Związek Walki
Czynnej (ZWC), Związek Strzelecki (ZS) i Legiony, do odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Drugi okres – od początków II RP aż do utworzenia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR). Trzeci okres, najbardziej aktywny
ale z tragicznym finałem w przededniu końca II RP.

Początki działalności
Walery Sławek urodził się 2 listopada 1879 na Podolu, w miejscowości Strużyna. Był trzecim, spośród czwórki rodzeństwa. Rodzina wykazywała się rodowodem szlacheckim, jednak była uboga. Pierwsze nauki pobierał w domu, skąd
także – głównie za przyczyną matki, wyniósł gorące, patriotyczne wychowanie.
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Naukę w gimnazjum rozpoczął w wieku 9 lat. W 1895 roku wyjechał do Warszawy,
gdzie został przyjęty do Wyższej Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga. Po
ukończeniu szkoły podjął pracę zawodową i już w 1900 roku związał się z Polską
Partią Socjalistyczną (PPS). Szybko doceniono jego talent organizacyjny. W 1901
roku Sławkowi powierzono kierowanie strukturami warszawskimi PPS. Wywrotowa działalność wkrótce zaowocowała przełomowym w jego życiu – jak później
miało się okazać, wydarzeniem – spotkaniem Józefa Piłsudskiego. Miało to miejsce
w maju 1902 roku w Wilnie. Sam Sławek tak wspomina ten epizod: Przywitaliśmy
się jak starzy znajomi, którzy już o sobie dużo wiedzą, a teraz tylko przyglądają się
sobie nawzajem1. Istotnie, dość szybko połączyła ich szczególna więź, bo niedługo
po tym spotkaniu Sławek był uważany za jednego z najbliższych współpracowników Piłsudskiego. Jeszcze w 1902 roku, mimo młodego wieku (22 lata) został
mianowany na szefa okręgu kieleckiego PPS. Występował pod pseudonimami
„Soplica” i „Kozak”. Ten też okres życia zaowocował kolejnym wydarzeniem,
które odcisnęło na nim trwałe piętno. Zakochał się w Wandzie Juszkiewiczównie,
pasierbicy przyszłego Marszałka. Zajęła ona w jego sercu tak poważne miejsce, że
po jej rychłej śmierci nie związał się już z żadną kobietą 2. Wkrótce nadeszły też
pierwsze aresztowania. Pierwsze miało miejsce w marcu 1903 roku, jednak po
kilku miesiącach udało mu się zbiec i uniknąć zesłania. Powrócił do działalności
konspiracyjnej, pełniąc funkcję szefa Wydziału Spiskowo-Bojowego PPS3. Był jednym z organizatorów manifestacji na Placu Grzybowskim – pierwszego zbrojnego
starcia od czasów powstania styczniowego. We wrześniu 1905 roku ponownie
został schwytany i osadzony w słynnym X Pawilonie w Cytadeli Warszawskiej.
Tym razem uratowała go amnestia, dzięki której znalazł się na wolności jeszcze
tego samego roku. W tym okresie Sławek zajmował się, poza działalnością szkoleniową, głównie akcjami dywersyjnymi i ekspropriacyjnymi. Z tym wiąże się
kolejne wydarzenie, którego namacalne wspomnienie będzie mu towarzyszyć do
końca życia. Chodzi o wypadek podczas przygotowań do akcji pod Milanówkiem.
9 czerwca 1906 roku, podczas montowania karbonitowej bomby nastąpił wybuch
źle zabezpieczonego ładunku4. Cudem przeżył eksplozję, ale poraniony był (…)
okropnie, krwawiło czoło, nos, policzek, wyrwany był kawał ręki, którą mu wraz
z palcami pękająca bomba porwała. Pełen był drobnych poranień miedzianemi
odłamkami bomby (kilkadziesiąt kawałków miedzi wyjmowali lekarze Sławkowi
podczas późniejszej operacji)5. W wyniku wypadku „Gustaw”6 stracił lewe oko,
1
2
3
4
5
6

12

Walery Sławek, Wspomnienia (1895-1910), oprac. W. Jędrzejewicz, „Niepodległość” t. XVO, Nowy Jork –
Londyn 1983, s. 132.
Mimo to bardzo lubił niewieście towarzystwo.
Przemysław Adamski, Płk. dypl. Walery Sławek. Biografia polityczna (1928)-1939) od BBWR do śmierci, Łódź
2010, s. 19.
Idem, s. 19.
Konrad Wrzos, Piłsudski i Piłsudczycy, Warszawa 1936, s. 83.
Kolejny pseudonim z czasów działalności w Organizacji Bojowej PPS.

utracił częściowo słuch, doznał okaleczenia rąk, twarzy i klatki piersiowej7. Od tego
czasu nosił brodę, dla zakrycia blizn. Po wypadku zmuszony był opuścić granice
Królestwa i udał się do Galicji. Przez następny rok był osłabiony i przechodził
rekonwalescencję. Przeszedł także załamanie psychiczne w związku z kalectwem
i ze śmiercią Wandy Juszkiewiczówny w 1908 roku. Niemniej jednak jeszcze w tym
samym roku powrócił do działalności bojowej. Brał udział w sławnej akcji pod
Bezdanami 26 września. Był zaangażowany w tworzenie Związku Walki Czynnej,
Związku Strzeleckiego i Tymczasowej Komisji Skonfederowanych Stronnictw
Niepodległościowych.

Na drodze ku Niepodległej
Gdy wybuchła I wojna światowa Walery Sławek nie brał bezpośredniego
udziału w działaniach frontowych. Jako jeden z najbardziej zaufanych oficerów
Komendanta I Brygady Legionów Polskich był odpowiedzialny za organizowanie
broni i zaopatrzenia dla organizujących się oddziałów strzeleckich. Nie wyruszył
wraz z I kadrową, gdyż został oddelegowany do prac wywiadowczych i jako ceniony przez Komendanta organizator - do tworzenia struktur Polskiej Organizacji
Wojskowej. W tym też czasie odgrywał na terenie Królestwa niepoślednią rolę,
a Komendant zlecał mu wiele ważnych zadań. O pozycji faktycznego powiernika
Józefa Piłsudskiego świadczy fakt, iż ten zlecił Sławkowi utworzenie ściśle tajnej
komórki – tzw. Organizacji A, która rekrutowała działaczy tylko bezwzględnie
posłusznych J. Piłsudskiemu, a która miała być de facto utajnionym surogatem
rządu. O roli Sławka niech świadczy także to, że członków tej grupy nazywano
„matadorami”, a Walerego Sławka „naczelnym matadorem”8.
Po kryzysie przysięgowym został aresztowany 14 lipca 1917 roku i ponownie
osadzony w X Pawilonie. Następnie przebywał w Szczypiornie i Modlinie. Pobyt
Sławka w niewoli pozwala nam ujrzeć w całej okazałości cnoty jego charakteru.
Mimo, iż dla młodych żołnierzy legionowych był żywą legendą czy wręcz „Piłsudskim w pigułce”, to nigdy nie dawał podwładnym odczuwać swojej wyższości.
Jeden ze współtowarzyszy tak wspominał czas spędzony z przyszłym pułkownikiem: Wszyscy zameldowaliśmy się Sławkowi jako najstarszemu szarżą. Jak się
Sławek zachowywał w obozie? Robił wszystko to samo co i my. Każdy z nas pełnił
na przemian funkcje pomocnicze w kuchni. Kiedy przychodziła kolej na Sławka,
wstawał o 5 nad ranem, wcześniej niż inni, i swoimi poszarpanymi rękami sam
obierał kartofle, chociaż prosiliśmy go wszyscy, aby pozwolił się zastąpić. Chociaż
był komendantem, chociaż był najstarszy szarżą, wypełniał wszystkie obowiązki

7
8

P. Adamski, Płk. dypl. Walery Sławek…, s. 19-20
Jerzy Marek Nowakowski, Walery Sławek (1879-1939). Zarys biografii politycznej, Warszawa 1988, s. 49.
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na równi z nami9. Zwolniono go 12 listopada 1918 roku, by w wolnej już Polsce
mógł rozpocząć kolejny etap swojego życia.

Żołnierz – dyplomata – polityk
Odradzająca się Ojczyzna potrzebowała tak doświadczonych bojowników
jak Walery Sławek. II RP zagrożona atakami ze wszystkich stron stanęła przed
ogromnym wyzwaniem utrzymania swej niepodległości. Od talentów organizacyjnych elit oraz bezwarunkowego oddania obywateli zależał jej byt. Początkowo, jako kapitan Wojska Polskiego Sławek szefował Sekcji Spraw Politycznych
w Oddziału VI (wywiad i kontrwywiad). Jeszcze w I połowie 1919 roku objął
dowodzenie nad II Oddziałem Frontu Litewsko – Białoruskiego. Józef Piłsudski
powierzył mu misję realizowania swoich koncepcji federacyjnych. Prowadził
rozmowy z przedstawicielami rządów estońskiego i litewskiego. Na Ukrainie, już
jako major10 pertraktował z atamanem Semenem Petlurą. Podpisywał konwencję wojskową do traktatu z Ukraińską Republiką Ludową, dzięki czemu doszło
do ofensywy armii polskiej na Ukrainie. Ofensywa załamała się jeszcze w tym
samym roku. W czasie odwrotu Sławek był już podpułkownikiem, gdyż objęła
go weryfikacja oficerów Wojska Polskiego11. Przygoda z armią trwała do końca
1923 roku. Walery Sławek po uzyskaniu dyplomu oficera Sztabu Generalnego
zdecydował się na przeniesienie do rezerwy. Po ukończeniu służby wojskowej
szybko zaczął angażować się w życie społeczne i polityczne. Wstąpił także do
wolnomularskiej Loży Narodowej – jak wielu twierdziło na polecenie samego
Marszałka. W lipcu 1924 roku został wybrany na prezesa największej i najbardziej
wpływowej organizacji kombatanckiej – Związku Legionistów Polskich (ZLP).
W roku 1926 należał do tej grupy oficerów, która najżywiej domagała się
powrotu marszałka Piłsudskiego na arenę polityczną. Zaangażowany był w mobilizację piłsudczyków przed wydarzeniami majowymi. W środowisku cywilnym
odgrywał podobną rolę jak Orlicz-Dreszer w wojsku. Po wydarzeniach majowych,
w których osobiście nie brał udziału - powrócił do służby czynnej jako pułkownik12
dyplomowany i pracował w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych13. W armii
pozostał jedynie do roku 1928, gdyż Józef Piłsudski przewidział go do ważniejszej
roli. Marszałek potrzebował organizacji, która wzmocniłaby sanację w ramach
istniejącego porządku politycznego. Organizacji, która byłaby zdolna do zdominowania parlamentu i przeforsowania projektu nowej konstytucji. Dzięki swojemu
9
10
11
12
13

14

K. Wrzos, Piłsudski i Piłsudczycy…, s. 87.
Od 22 kwietnia 1920 r.
Starszeństwo z dn. 1 czerwca 1919 r.
Nie wszyscy historycy są zgodni czy Walery Sławek otrzymał awans na pułkownika. Nie zachował się dokument potwierdzający ten fakt. Potwierdzają to natomiast niektóre relacje współczesnych.
P. Adamski, Płk. dypl. Walery Sławek…, s. 33.

doświadczeniu organizacyjnemu, ideowości i oddaniu Marszałkowi – Walery
Sławek był najlepszym kandydatem do realizacji tej misji. Punktem odniesienia
dla tworzącego się ruchu były wybory parlamentarne wyznaczone na marzec
1928 roku. Organizacja tworzona przez Sławka nie miała być w zamyśle partią
polityczną. Miała być szerszym blokiem, skupiającym ludzi o różnych poglądach
i koncepcjach, których łączyłby jeden cel – naprawa Rzeczypospolitej w oparciu
o osobę Józefa Piłsudskiego. Oficjalnie nowa organizacja została powołana 19
stycznia 1928 roku pod nazwą Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Józefa
Piłsudskiego. Wybory do sejmu II kadencji zakończyły się dla Piłsudczyków
sukcesem, ale nie takim jakiego oczekiwali i jaki był im potrzebny. Uzyskane
w wyborach do sejmu 25,1% głosów pozwoliło wprowadzić jednego posła więcej
niż lewicowa opozycja. Tym przeważającym posłem był sam Walery Sławek, który
stanął na czele klubu parlamentarnego. Zaraz potem, 27 marca Walery Sławek
został oficjalnie wybrany Prezesem BBWR.

W nurcie politycznej pracy
Okres pracy parlamentarnej i prezesury BBWR to być może najbardziej pracowity okres w życiu Walerego Sławka. Zaangażowanie w bieżącą politykę ale
także w tworzenie podwalin pod wprowadzenie nowej konstytucji wymagało
niespożytej energii. Nowe ugrupowanie polityczne potrzebowało przecież utworzyć pozaparlamentarne struktury na obszarze całego kraju. Głównym celem była
jednak zmiana konstytucji wzmacniająca rolę prezydenta, która miałaby uzdrowić
polski parlamentaryzm. Powszechna jest opinia, że obie konstytucje II RP tworzone były z myślą o Józefie Piłsudskim. Pierwsza miała ograniczyć jego wpływy,
druga zaś – wzmocnić jego pozycję. Przemysław Adamski w swojej świeżej publikacji wysuwa jednak tezę, że już wtedy Piłsudski mógł upatrywać w Sławku
przyszłego prezydenta Rzeczypospolitej i że ustawa zasadnicza od początku była
kreowana pod Sławka. W tym okresie u Sławka zrodziła się koncepcja stworzenia
Powszechnej Organizacji Społecznej (POS). Organizacji, która w przyszłości miała
zastąpić miejsce BBWR. Organizacji wyzbytej całkowicie z interesów partyjnych
i poświęconej jedynie służbie Państwu14. Zwieńczeniem politycznej pracy było
otrzymanie teki Prezesa Rady Ministrów w dniu 29 marca 1930 roku w obliczu
kryzysu rządowego i paru nieudanych próbach tworzenia rządu.
Cały czas Sławek poświęcał się także pracy pozapolitycznej. Prezesura Związku
Legionistów Polskich (ZLP) nie była przecież funkcją reprezentacyjną. Za prezesury Sławka ZLP stał się organizacją mającą wydatny wpływ na życie publiczne
czy nawet polityczne. Sławek działał także w Głównej Komisji Odznaczeniowej,
która miała za zadanie odnaleźć i uhonorować odpowiednimi odznaczeniami
14
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zasłużonych dla Rzeczpospolitej bojowników i działaczy. Nie do końca zbadana
jest działalność w strukturach wolnomularstwa. Wiadomo, że „Loża Piłsudczykowska”, jak nazywano czasem Lożę Narodową, nie podporządkowały się Wielkiej
Loży, co spowodowało rozłam w masonerii i sparaliżowanie prac Wielkiej Loży.
W 1930 roku piłsudczycy działający w masonerii zostali uśpieni, gdyż nie chcieli
dopuszczać lóż masońskich do wpływu na prace rządów. Zresztą sam Sławek
został wykluczony z masonerii przez Wielkiego Mistrza za postawę niegodną
masona15. Oprócz tego Sławek działał także w Związku Peowiaków i Związku
Rezerwistów i Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Bardzo ważne
– zarówno dla współczesnych jak i potomnych, było współtworzenie i kierowanie
pracami Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski. To właśnie w mieszkaniu
Sławka początkiem 1923 roku odbywały się zebrania założycielskie. W 1936 roku
Instytut przemianowano na Instytut Józefa Piłsudskiego. To właśnie ze zbiorów
tej instytucji (które obecnie znajdują się w Nowym Jorku) czerpiemy wiedzę na
temat II RP.
Działalność pułkownika Sławka w latach 1928-1930 to okres pracy w ośmiu organizacjach społeczno-politycznych. Siedem z nich to organizacje jawne jak BBWR,
ZLP, GKO, ZP, ZR,FPZOO, IBNHP, jedna z nich Wolnomularstwo uważana za
organizację tajną. W okresie tym Pułkownik pełnił różne funkcje poczynając od
zwykłego członka po prezesa organizacji. To również częste spotkania rozmowy
z marszałkiem Piłsudskim. Tak wielka praca na rzecz państwa świadczy o wyjątkowości opisywanej postaci. Szczytowy okres działalności przypada jednak na lata
1930-1935. Wtedy to pułkownik Walery Sławek uważany jest za najważniejszą
osobę w państwie po marszałku Piłsudskim. Granicą kończącą wydarzenia rozdziału pierwszego jest objęcie funkcji Prezesa Rady Ministrów. Od tego też okresu
działalność Pułkownika w organizacjach zamiera bądź zostaje zmniejszona na
rzecz pracy państwowej - polityki zewnętrznej i wewnętrznej państwa16.

Pierwszy po Marszałku
Rząd Walerego Sławka był drugim spośród tzw. „rządów pułkowników”.
Przetrwał do 23 sierpnia 1930 roku. Większość spośród 14 ministrów pochodziło z poprzedniego rządu – prof. Kazimierza Bartla, z Józefem Piłsudskim jako
ministrem spraw wojskowych. Objęcie funkcji premiera spotkało się z krytyką
opozycji. Znamienne jest jednak to, że nikt nie wytykał mu nigdy niekompetencji,
nieuczciwości, chciwości ani żadnej podobnej cechy. Zarzutem było zawsze ślepe
oddanie woli Komendanta. „Robotnik” pisał, że jest to nazwisko człowieka o bezspornie czystych rękach w sensie jakiegoś dążenia do kariery, czy też do korzyści
15
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finansowych, ale wierzącego głęboko, że <cel uświęca środki> (…)17. Znany był także
z kierowania się pobudkami honorowymi, w czym najprawdopodobniej należy
upatrywać przyczyny tragicznej śmierci. Obrazuje to doskonale sytuacja z końca
1928 roku, kiedy to na jednym z posiedzeń poseł PPS Zygmunt Marek porównał
wypowiedź Marszałka do przysłowiowego łabędziego śpiewu. Sławek poczuł
się w obowiązku do obrony honoru Marszałka, jak swojego własnego i wyzwał
posła Marka na pojedynek. Tamten odmówił Sławkowi satysfakcji honorowej,
tak jednak przejął się całym tym zajściem, że dostał ataku serca. Stosunki na linii
rząd - opozycja zaogniały się. Centrolew organizował antyrządowe manifestacje.
Sanacja obawiała się nawet lewicowego zamachu stanu. Piłsudski zareagował na
to natychmiast. W porozumieniu z nim premier Sławek zgłosił 23 sierpnia dymisję
swego gabinetu, motywując niemożnością pełnienia jednocześnie dwóch funkcji:
szefa rządu i prezesa BBWR, i prezydent zaproponował Piłsudskiemu sformowanie
nowego rządu. Piłsudski misję tę przyjął zaznaczając, iż ocenia motywy płk. Sławka,
który nie chce być Madchen fur alles18. Obie izby parlamentu zostały rozwiązane
przez pana prezydenta Mościckiego, a nowy termin wyborów wyznaczony został
na 16 XI 1930 (Sejm) i 23 XI 1930 (Senat). Głównym przeciwnikiem w kampanii
wyborczej był teraz Centrolew, a nie jak wcześniej endecja. Sanacja sięgnęła tym
razem po metody mniej wyrafinowane, acz skuteczne. Wykorzystano przy tym
okazję, że posłowie po rozwiązaniu parlamentu utracili immunitet. Przywódcy
opozycyjnych ugrupowań zostali aresztowani i osadzeni w twierdzy w Brześciu
nad Bugiem w związku z zagrożeniem zamachem stanu. Wybory przyniosły zdecydowane zwycięstwo BBWR. Uzyskano 55,6 procent poparcia i 247 mandatów
w Sejmie, co stanowiło większość bezwzględną, niewystarczającą jednak do przegłosowania zmiany konstytucji. Sławek ustalił 2 priorytety dla BBWR w nowym
parlamencie – zmianę konstytucji oraz naprawę złych obyczajów politycznych
i parlamentarnych. Po wyborach, które przeszły do historii pod mianem „brzeskich” Piłsudski przekazał rządy ponownie Sławkowi (od 5 grudnia 1930), sam zaś
znów zadowolił się teką ministra spraw wojskowych. Wielu odczytywało to jako
czytelny znak, kto jest najważniejszą po nim osobą, czy nawet jako namaszczenie
na swojego sukcesora. Wkrótce po tym Marszałek udał się na wypoczynek na
Maderę i przez 3 miesiące Sławek samodzielnie kierował państwem. W tym czasie
wyzwaniem były przede wszystkim pogarszająca się sytuacja gospodarczą kraju,
larum opozycyjne w związku ze „sprawą brzeską” oraz antypolskie działania
Ukraińskiej Organizacji Wojskowej. Sławek przeprowadził uchwalenie budżetu,
zamknął sprawę przekroczeń budżetowych Czechowicza, przeprowadził ustawy
dotyczące oświaty i reformy samorządu terytorialnego. Symbolicznie zakończono
sprawę Brześcia. Opozycja domagała się powołania sejmowej komisji śledczej. Premier zezwolił na to, aby Sejm przedyskutował tę sprawę w nocy. Na koniec debaty
17
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oświadczył, że nie doszło do żadnych brutalnych aktów przemocy ze strony rządu,
a osadzenie więźniów w więzieniu wojskowym motywowane jest obawą przed
próbami ich odbicia. Posłowie BBWR zagłosowali za przyjęciem tego oświadczenia, co pozwoliło Sejmowi przyjąć dokument i zakończyć sprawę. W stosunku
do opozycji premier stosował taktykę całkowitego ignorowania. Wprowadzono
regulacje prawne utrudniające opozycji organizowanie manifestacji.

Bój o konstytucję
Po powrocie Marszałek zdecydował, że Sławek musi poświęcić się teraz całkowicie kwestii zmiany konstytucji. W związku z tym 26 maja 1931 premier
złożył dymisję swego gabinetu. Nowym premierem został płk. Aleksander Prystor, również z najbliższego otoczenia Piłsudskiego. Sławek, jako prezes BBWR
wzmógł kampanię w sprawie zmiany konstytucji. Klub BBWR zgłosił w sejmie
projekt nowej konstytucji już 6 lutego 1931 roku. Od 17 marca obradowała Komisja Konstytucyjna19. Ale być może ważniejsze były obrady tzw. „Zgromadzenia
Lokatorów” - nieformalnego zespołu spotykającego się najczęściej w prywatnym
mieszkaniu „Naczelnego Matadora” (głównie Sławek, Prystor, Świtalski i Jędrzejewicz). Propozycje korekt ustrojowych wychodziły bezpośrednio od Sławka.
Głównym założeniem miała być zasada solidaryzmu społecznego. Wyszedł tez
z propozycją utworzenia Legionu Zasłużonych – złożonego z ludzi o wyjątkowych
zasługach20 i bezspornie oddanych sprawom państwowym. Elity, która miałaby
w określonych przypadkach decydujący wpływ na sprawy państwa. Koncepcja
ta została z czasem odrzucona przez współtwórców konstytucji.
Prace nad projektem trwały do jesieni 1933 roku. Przed otwarciem sesji Sejmu
Sławek polecił przygotowanie tzw. „tez konstytucyjnych”, które w prosty sposób
miały odzwierciedlać projekt nowej konstytucji. W praktyce jednak okazały się
być genialnym wytrychem, umożliwiającym przyjęcie konstytucji mimo sprzeciwu
opozycji. W grudniu tegoż roku tezy te przedstawiono Komisji Konstytucyjnej.
26 stycznia 1934 roku w Sejmie Komisja zdała sprawozdanie z prac nad wnioskiem BBWR-u w sprawie zmiany ustawy zasadniczej. Opozycja nie wiedziała,
iż sprawozdanie to było w istocie projektem nowej konstytucji. Na posiedzeniu
Sejmu Stanisław Car wygłosił referat na temat nowej ustawy zasadniczej. Na
znak protestu opozycja opuściła salę obrad. Posłowie sanacyjni zareagowali
błyskawicznie. Odbyła się krótka narada między Sławkiem, marszałkiem sejmu
Świtalskim, Jędrzejewiczem, Prystorem i Carem. Stwierdzono, że prawo daje
możliwość przyjmowania ustaw w trybie nagłym, i że można przegłosować „tezy
konstytucyjne” jako „ustawę konstytucyjną”, z zaznaczeniem, iż numeracja, tytuły
19
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Obradowała w czysto sanacyjnym składzie, gdyż opozycja zbojkotowała jej prace.
Kryterium miało stanowić posiadanie wysokiego odznaczenia państwowego lub wojskowego.

itp. zostaną wniesione później, wraz z poprawkami senatu. Obecny na Sali Poseł
Stanisław Stroński protestował, że takie głosowanie musi być zapowiedziane 15 dni
wcześniej. Wtedy posłowie BBWR przegłosowali zmianę procedury i już zgodnie
z prawem mogli przegłosować ustawę zasadniczą. Od razu też przegłosowano
ustawę w drugim i trzecim czytaniu. Wszystko działo się tak szybko, że nim
opozycja zdążyła się zorientować co się dzieje – było już po wszystkim. Na zakończenie obrad posłowie BBWR odśpiewali „Pierwszą Brygadę”. Jednak Marszałek
nie był zachwycony sposobem uchwalenia konstytucji. Zalecił spowolnienie prac
i przeprowadzenie rzeczowej dyskusji przed naniesieniem poprawek senackich.
Senacka Komisja Konstytucyjna zakończyła swe prace 11 stycznia 1935 roku.
Walery Sławek tak podsumował prace nad konstytucją: W długich dociekaniach,
w dyskusjach i przemyśleniach nad rozwiązaniem pytania – jakim ma być ustrój
Rzeczypospolitej, nie kierowaliśmy się względami prywaty koteryjnej, klubowej
czy obozu. Szukaliśmy rozwiązania z duchem narodu zgodnych. (…)Dokonaliśmy
pracy nad sobą, dajemy wynik według najlepszej naszej woli i rozumienia Polsce
potrzeby, a wartość jego niech osądzi historia21. Należy uznać, że historia przyznała
rację Sławkowi. Nowa konstytucja zdała bowiem egzamin. Wysuwała państwo na
plan pierwszy, ale była także gwarantem praw obywatela. Konstytucja, podpisana
przez prezydenta Mościckiego 23 kwietnia 1935 roku, jest do dziś powszechnie
uważana za najlepszą ustawę zasadnicza jaką miała Rzeczpospolita w XX wieku.

Osierocony
Nie wiadomo jakimi słowami Walery Sławek zameldował wykonanie zadania Marszałkowi Piłsudskiemu. Pewne jest natomiast, że zadanie wykonał wzorowo i nic nie
stało już na przeszkodzie, aby mógł powrócić zasłużenie na stanowisko premiera. Już
28 marca 1935 r. Pułkownik po raz trzeci zasiadł na czele rządu. Głównym zadaniem
III rządu Sławka było umiejętne wprowadzenie Polski w nowokonstytucyjne realia.
Jednak już wkrótce okazało się, że na rządzie tym ma spocząć dużo poważniejsza misja.
Na tragiczny dzień 12 maja 1935 roku nikt tak naprawdę nie był przygotowany.
O złym stanie zdrowia Marszałka Piłsudskiego wiedzieli wszyscy w rządzie. Marszałek
nie był w końcu obecny nawet na zaprzysiężeniu nowego gabinetu Sławka. Jednak
o faktycznym postępie choroby wiedziało tylko kilku wybranych z najbliższego
otoczenia. Przybyły z Wiednia specjalista stwierdził bardzo zaawansowanego raka
wątroby. W pamiętną, majową niedzielę, o godz. 8.45 przestało bić serce Pierwszego
Marszałka Polski. Generał Kasprzycki wykonał telefon do premiera oznajmiając mu
tragiczną wiadomość. Po otrzymaniu tak tragicznej wiadomości odbyło się nieformalne
posiedzenie Rady Ministrów w gabinecie premiera Sławka. Minister wyznań religij21
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nych i oświecenia publicznego ppłk Wacław Jędrzejewicz tak wspomina tamte chwile:
<Sławek swoim zwyczajem, lubił w ważnych chwilach opracowywać daną sprawę
głośno, wspólnie ze swymi kolegami. Każdy mógł dorzucić jakieś zdanie, słowo, myśl.
Sławek sam wszystko to notował, poprawiał, uzupełniał>. Po ustaleniu odezwy rządu,
ministrowie wraz z premierem Sławkiem udali się do Belwederu oddać ostatni hołd
marszałkowi Piłsudskiemu. <Stanęliśmy szeregiem – członkowie rządu Rzeczypospolitej, oddając honory swemu Komendantowi – Wodzowi Naczelnemu. Sławek u nóg
łoża, a my za nim>. Po oddaniu hołdu rozpoczęto załatwianie wielu spraw związanych
z pogrzebem: <Po prostu siedzieliśmy w gabinecie Sławka i załatwialiśmy setki spraw
związanych z pogrzebem>22.
Po śmierci Józefa Piłsudskiego wszyscy zdawali sobie sprawę, że tak wybitnej
postaci nie da się zastąpić. Jednak należało spróbować zapełnić jakoś tę wyrwę,
która powstała w życiu publicznym po odejściu Marszałka. W pierwszej kolejności
należało uzupełnić wakaty na stanowiskach Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych
oraz Ministra Spraw Wojskowych. Do kierowania GISZ-em było dwóch pretendentów: gen. dyw. Edward Rydz-Śmigły oraz gen. dyw. Kazimierz Sosnkowski.
Chociaż ten ostatni był postacią o silnej pozycji w „grupie pułkowników”, to za
Śmigłym-Rydzem przemawiał demonstrowany brak poglądów politycznych.
Wydawało się wówczas, że jego osoba nie będzie miała ambicji politycznych (czas
miał wkrótce pokazać jak bardzo mylna była ta opinia). Jeśli chodzi o Ministerstwo Spraw Wojskowych to nie było wątpliwości, że tekę powinien przejąć gen.
Tadeusz Kasprzycki.
Dla „grupy pułkowników” kolejnym, naturalnym krokiem powinno być
wypełnienie niepisanego testamentu Marszałka Piłsudskiego. Najbliżsi współpracownicy Marszałka doskonale wiedzieli, że jego wolą było, aby po jego śmierci
Walery Sławek objął urząd Prezydenta Rzeczpospolitej. Wiedział o tym także sam
Mościcki (Piłsudski powiedział mu to wprost). Było też dla nich jasne, że z wolą
Marszałka się nie dyskutuje – wolę Marszałka się wypełnia. Nie przewidywali
jednak, jak silne okażą się względy ambicjonalne niektórych osób - za życia
Marszałka odsunięte w cień, a po jego śmierci nadmiernie wybujałe.

Odrzucony
Początkowo nic nie wskazywało na to, że prof. Mościcki zamierza sprzeciwić się
woli Marszałka i wejść w konflikt z „pułkownikami”. Jeszcze w dniu 13 lipca 1935
roku Prezydent Mościcki uroczyście udekorował płk Sławka orderem ,,Orła Białego”.
Odznaczenie to otrzymał za wkład w budowę II RP – Konstytucji Kwietniowej. Wręczenie orderu niejako pieczętuje, zgodę Prezydenta na niepisany testament marszałka
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Piłsudskiego23. Jednak już wkrótce nastąpił zwrot w polityce prezydenta. Możliwe,
że stał za nim minister Eugeniusz Kwiatkowski. Konflikt prezydenta z premierem
rozpoczął się właśnie za sprawą tegoż ministra, którego prezydent chciał widzieć
w rządzie jako wicepremiera i ministra Skarbu. Nastąpił także zwrot w tonie prezydenta Mościckiego. Zaczął twierdzić, że Marszałek owszem – polecił mu ustąpienie
ze stanowiska, ale dopiero wtedy, gdy ten sam dojdzie do wniosku, że nie ma już sił
na sprawowanie urzędu. Dla obrony swego stanowiska zawarł tajne porozumienie
z Rydzem-Śmigłym, mające na celu wykluczenie Sławka poza obóz rządzący.
Rząd Sławka, oprócz zapanowania nad sytuacją w kraju po śmierci Naczelnego
wodza, musiał także uchwalić nową ordynację wyborczą, co stało się z końcem
czerwca 1935 roku. II RP została podzielona na 104 okręgi wyborcze, z których
wybierano po 2 posłów. Zgodnie z nową ordynacją zmianie uległ także skład
parlamentu. Z 444 posłów miano wybierać tylko 208. 96 senatorów miała wybierać odtąd elita państwa. Prawo wyboru do Senatu przysługiwało z tytułu zasług
bądź wykształcenia. Problemem, z którym borykał się rząd Sławka była dziura
budżetowa. W tym celu zmniejszono wydatki budżetowe o 40 mln złotych. Jednorazowo przejęto dochody takich przedsiębiorstw jak PKP, Lasy Państwowe i Poczta
Polska oraz zwiększono podatki. W dwa dni po uchwaleniu ordynacji prezydent
rozwiązał parlament . Wybory na IV kadencję Sejmu i Senatu RP odbyły się 8
i 15 września 1935 roku. Walery Sławek został po raz kolejny wybrany posłem.
Jednak z racji tego, że prof. Mościcki nie zamierzał złożyć urzędu, a Pułkownik
nie zamierzał sięgać po żadne pozaprawne środki perswazji24 - 12 października
sam, uniesiony honorem, wycofał się i złożył dymisję.
Dla wszystkich tak łatwe ustąpienie Sławka było niemalże wstrząsem. Dlaczego pułkownik Sławek tak łatwo dał się usunąć? Tłumaczy to Cat – Mackiewicz:
<W jakieś dwa lata po tem wszystkim zapytałem Sławka, dlaczego nie usunął
Mościckiego w r. 1935.Sławek podniósł na mnie oczy: - Jakże mogłem to zrobić,
przecież pan wie, że ja byłem tym, który miał zająć jego miejsce>. Sławek opuścił
Zamek z poczuciem przegranej – jeśli pogodził się z nią to tylko zewnętrznie i formalnie. Wewnętrznie nie godził się bynajmniej. Odmowę z jaką się spotkał uważał
za pogwałcenie woli zmarłego Marszałka; w jego oczach było to nie do wybaczenia.
W tej sytuacji nie chciał być szefem rządu z ramienia Prezydenta Mościckiego. Toteż
już 12 października udał się na zamek z prośbą o dymisję25.
Ponadto, 30 października Sławek rozwiązał BBWR. Uważał, że organizacja
ta spełniła już zadanie, którym było uchwalenie konstytucji kwietniowej. Na
pożegnalnym spotkaniu posłów Bloku po raz kolejny dał wyraz swojej postawy
wobec prezydenta: Nie usiłujmy przekładać decyzji na autorytety, których byśmy
poszukiwali poza ramami przez konstytucję określanymi, na autorytety, które
mogłyby wejść w sprzeczność z organizacją państwa lub też z prawem w konstytucji
23
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zawartym. (...) Prawo, jako naczelny regulator, ma nami rządzić, a w ramach prawa
ten, kogo prawo do tego wyznacza26. Sławek był przeciwnikiem partii politycznych
i sam nie chciał stać na czele partii politycznej – chociaż zdawał sobie sprawę,
że ten ruch to dla niego polityczne samobójstwo. Myślał o powołaniu szerszego
ruchu społecznego – Powszechnej Organizacji Społecznej. Przesłał swój projekt
do wielu osób z najbliższego otoczenia Marszałka Piłsudskiego. Przesłał go także
do marszałka Rydza-Śmigłego. W odpowiedzi dostał suchy list stwierdzający, że
on, Śmigły, nie widzi celu takiej organizacji27.

Wykluczony
Zmowa Rydza-Śmigłego i prezydenta Mościckiego trwała nadal. W ramach
eliminacji płk. Sławka i jego współpracowników doprowadzono do zmiany premiera. Ppłk. Zyndarm Kościałkowski został zastąpiony gen. Sławojem-Składkowskim. Od tej pory rozpoczyna się duumwirat Rydz – Mościcki. Ministrowie dzielą
się na ministrów Rydza i ministrów Mościckiego28. Proces odsuwania Sławka od
spraw publicznych posunął się do tego stopnia, że marszałek Śmigły wymógł na
Pułkowniku ustąpienie z funkcji Prezesa ZLP, a na jego miejsce wprowadzono
bliskiego współpracownika Śmigłego – płk. Adama Koca. Wkrótce potem stało
się jasne do czego potrzebny był Śmigłemu ZLP. 24 maja 1936 roku Śmigły-Rydz
zapowiedział na Zjeździe Legionistów w Warszawie utworzenie nowej organizacji
prorządowej – Obozu Zjednoczenia Narodowego (popularnie Ozon). Walery
Sławek, odsunięty na boczny tor pozostał zwykłym posłem oraz angażował się
w pracę w Komitecie Krzyża i Medalu Niepodległości a także w działalność
Instytutu Józefa Piłsudskiego, którego został kierownikiem.
18 czerwca 1938 roku zmarł marszałek Sejmu Stanisław Car. 22 czerwca odbyły
się w Sejmie wybory nowego marszałka. Gen. Lucjan Żeligowski zgłosił kandydaturę Walerego Sławka, kontrkandydatem był poseł Ignacy Nowak. Zdecydowaną większością głosów nowym marszałkiem wybrany został płk. Sławek. Po
ogłoszeniu wyników Pułkownik poprosił o 2 godziny przerwy na zastanowienie
się. Widać było, że jest już zniesmaczony i rozgoryczony życiem politycznym.
Obawiał się wznowienia nagonki na swoją osobę w związku z objęciem tej funkcji,
jednak w końcu zgodził się. Wybór ten napełnił głębokim niepokojem najbliższe
otoczenie Rydza-Śmigłego. W końcu Sejm, który wybrał Sławka był zdominowany
przez Ozon. Obawa przed odrodzeniem pozycji Sławka była tak wielka, że w 3
miesiące później, 13 września 1938 roku prezydent wydał dekret rozwiązujący
parlament. Przeciwko tym poczynaniom zaprotestował jedynie płk Beck, minister spraw zagranicznych. Jako jedyny spośród członków rządu złożył na ręce
26
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prezydenta pisemną rezygnację. Jednak zawezwany do prezydenta, po dłuższej
rozmowie dymisję cofnął.
Kolejne wybory do Sejmu RP odbyły się 6 XI 1938 roku. Bezwzględną większość uzyskał w nich Ozon (166 mandatów). Jednak uwagę zwraca bezpardonowa
i bezprecedensowa batalia oszczerstw skierowana w czasie kampanii wyborczej
przeciw jednemu człowiekowi - Waleremu Sławkowi. Po stolicy rozdawano np.
ulotki „nie głosuj na Sławka”. W wyniku tej kampanii Pułkownik Sławek znalazł
się poza parlamentem. Od tej pory pozostała mu już tylko praca w Instytucie,
oraz spotkania towarzyskie w domu Aleksandry Piłsudskiej oraz u płk. Becka.

Przestrzelona nić życia
30 III 1939 r. Rzeczpospolita podpisała sojusz z Wielką Brytanią. Był to kolejny
cios dla Pułkownika Sławka. Jego wizja polityki zagranicznej była bowiem inna.
Był on zwolennikiem powtórzenia koncepcji Marszałka Piłsudskiego z czasów
I wojny światowej. Wg tego konceptu Polska powinna przystąpić do paktu antykominternowskiego i sprzymierzyć się z Niemcami, a dopiero w późniejszym
czasie - w obliczu klęski Niemiec, przyłączyć się do aliantów. Przewidywał bowiem, że konflikt z III rzeszą zakończy się dla Rzeczpospolitej katastrofą. Wielu
może dziś to oburzać, ale należy pamiętać, że Hitler w 1939 roku nie był jeszcze
zbrodniarzem wojennym i oprawcą z Oświęcimia. Był brutalnym dyktatorem, ale
przecież nie jedynym w Europie. Taki system rządów był w ówczesnych czasach
akceptowany. Niektórzy badacze twierdzą, że to właśnie to wydarzenie przelało
czarę goryczy.
2 kwietnia Pułkownik Sławek spalił w swoim mieszkaniu wszystkie dokumenty, które mogłyby skompromitować osoby postronne. Ubrał się w swój najlepszy
frak i napisał dwa listy. Jeden, zaadresowany do prezydenta Mościckiego, którego
treści niestety nigdy nie ujawniono oraz drugi, o treści:
Odbieram sobie życie. Nikogo proszę nie winić. W. Sławek.
PS: Spaliłem papiery o charakterze prywatnym, a także wręczone mi w zaufaniu.
Jeżeli nie wszystkie, proszę pokrzywdzonych o wybaczenie. Bóg wszystkowidzący
może mi wybaczy moje grzechy i ten ostatni29.
Następnie, w godzinę zgonu swojego najbliższego przyjaciela i wodza sięgnął
po swój stary rewolwer – browninga, pamiętającego jeszcze czasy irredenty. Ten
rewolwer, który zawsze zadbany i naoliwiony zajmował czołowe miejsce w gabinecie, miał teraz doczekać się swego werterowskiego przeznaczenia. Kula utkwiła
w podniebieniu i nie spowodowała natychmiastowego zgonu. Zmarł następnego
29

P. Adamski, Płk. dypl. Walery Sławek…, s. 159-160.

23

dnia w klinice wojskowej im. Józefa Piłsudskiego, o 6:45 rano, nie odzyskawszy
przytomności.
Samobójstwo popełnione przez płk Sławka traktuje się jako honorowe, ponieważ
wypełnił wszystkie warunki, jakie o nim decydują. Nie było to chwilowe załamanie. Brak charakterystycznego miejsca zastąpiła godzina, godny ubiór, pistolet,
czyli to, co posiadał każdy oficer, a wreszcie list, w którym nie ma żadnych emocji.
<Płytkie są i mogą tylko uchybiać pamięci tego najszlachetniejszego człowieka
domysły, pogłoski, komentarze, według których odchodził obrażony za pozbawienie
go marszałkowstwa w Sejmie czy jakiejkolwiek innej godności. Powodów jego decyzji szukać trzeba w momencie, w którym została powzięta – wiszące nad Polską
fatalne zagrożenie przesłoniło dlań wszystkie niemal niesnaski wewnętrzne(…)>
– pisał jeden z czołowych historyków obozu piłsudczykowskiego – Władysław
Pobóg-Malinowski. <Był Sławek niewątpliwie jedną z najpiękniejszych postaci
w dziejach Polski wyzwalającej się i odrodzonej Promieniowała z niego niezwykła
szlachetność, kryształowa czystość ducha, nieporównana bezinteresowność; w stosunkach z ludźmi skromny, subtelny, ujmujący, dla siebie twardy, po spartańsku
wymagający – był w postawie swej wobec Polski epigonem niepodległościowego
romantyzmu w jego najpiękniejszej polsko-kresowej odmianie>30.
Tragiczna śmierć Pułkownika Sławka była wstrząsem dla społeczeństwa,
nawet dla osób mu nieprzychylnych. Z całego kraju płynęły kondolencje. Pogrzeb odbył się 5 kwietnia 1939 roku w warszawskim kościele garnizonowym.
W uroczystościach żałobnych wziął udział cały rząd, korpus dyplomatyczny,
generalicja. Jednak trumna pułkownika nie pogodziła sanacyjnych frakcji. Dla
piłsudczyków przeciwnych Ozonowi, pogrzeb był manifestacją niechęci wobec
poczynań marszałka Rydza-Śmigłego. Najbliżsi przyjaciele Sławka otoczyli trumnę
by nie dopuścić do niej „samozwańczego” marszałka Polski, którego obwiniali
o tę śmierć. Na lawetę trumnę wnieśli na ramionach Aleksander Prystor, Janusz
Jędrzejewicz, Michał Tadeusz Brzęk-Osiński i gen. Lucjan Żeligowski. Na trumnie
złożono wiele wieńców, m. in. „Przyjacielowi Rodziny – Aleksandra Piłsudska”,
„Ukochanemu chrzestnemu ojcu – Jadwinia Piłsudska”31.
Po śmierci został powołany Komitet Uczczenia Pamięci W. Sławka, którego
zadaniem było przygotowanie projektu stałego nagrobka na cmentarzu wojskowym
i pomnika na jednym z placów Warszawy. Niestety, prace te przerwał wybuch II
wojny światowej. Grób pułkownika Walerego Sławka znajdował się w centralnym
miejscu Alei Zasłużonych. Gdy się wchodziło na cmentarz, z dala widać było wielki,
pięciometrowy krzyż drewniany, znaczący mogiłę Wielkiego Polaka32
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Epilog
Po śmierci Walerego Sławka pojawiło się wiele domniemywań co do jej przyczyn. Nie brakowało teorii, ze śmierć nie była samobójstwem. Jedna z hipotez
mówiła o tym, że Sławek miał stać na czele spisku, którego celem miał być zamach
stanu i odsunięcie od władzy prezydenta Mościckiego i marszałka Rydza. Teoria
ta nie ma potwierdzenia w dokumentach, a jedynie w kilku niezależnych od siebie
relacjach. Jest ona jednak mało prawdopodobna. Dlaczego Sławek miałby organizować spisek akurat w tym czasie? O wiele większe możliwości działania miał
w roku 1935, kiedy mógł użyć realnej siły dla odsunięcia od władzy prezydenta
Mościckiego. Jednak wtedy podjął decyzję, że nie będzie sięgał po pozaprawne
metody. Podobnie decyzja rozwiązania BBWR mówi nam, że Sławek nie zamierzał kontynuować walki o władzę, pozostawiając poczynania Mościckiego ocenie
historii. Udział w spisku w 1939 roku zaprzeczałby całemu jego wcześniejszemu
postępowaniu. Bardziej prawdopodobne jest, że czynniki wrogie Sławkowi próbowały wmieszać go w jakiś zmyślony spisek, aby następnie pokazowo osądzić
i skompromitować w oczach społeczeństwa, by nie stanowił już więcej zagrożenia.
Należy przyjąć, że na decyzję o odebraniu sobie życia wpłynęło kilka czynników. Wydaje się, że osobisty ból po odsunięciu na boczny tor był najmniej
znaczącym z nich. Pułkownik Sławek miał silną osobowość i użalanie się nad
swoim losem nie leżało w jego naturze. Sławek czuł, że nie mogąc wypełnić woli
Marszałka stał się tak naprawdę czynnikiem, który doprowadził do podziału
obozu sanacyjnego. Poza tym widział, że Polska zbliża się do katastrofy. Dobrze opisuje to Leszek Moczulski: Po 20 latach niepodległości Polska znalazła
się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Sławek znał skalę zagrożenia. Uważał,
słusznie przecież, że jego osoba stanowi jedno z głównych źródeł podziału sanacji
po śmierci Marszałka. Gdyby teraz podjął czynną działalność i zaczął skupiać
zwolenników... – realnie zwiększyłby podziały. Gdyby nie uczynił nic..., pozostałby
szczerbą, przeszkadzającą... jedności. Skoro zamknięty był dla niego czyn zbiorowy,
zrezygnował – i usunął przeszkodę własnej osoby tak skutecznie, jak to było tylko
możliwe. Tajemnica tej śmierci polega jedynie na tym, że nie była samobójstwem.
Tylko ofiarą z życia, czymś naturalnym dla żołnierza33
Także szczątki Walerego Sławka nie zaznały spokoju po pochówku. W 1964
roku jego ciało zostało ekshumowane i bez wiedzy rodziny oraz przyjaciół przeniesione na kwaterę żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej. Rok później przyjaciele34
postawili mu tam kamienny nagrobek. Obecnie dawny grób Walerego Sławka
pozostaje pusty. Jak ustalił historyk Przemysław Adamski – ma w nim spocząć
po śmierci Wojciech Jaruzelski…

33
34

Leszek Moczulski, Stary brauning - tekst o Walerym Sławku, „Gazeta Wyborcza”, nr 79 z dn. 3-5 IV 1999, s. 28.
m.in. Jędrzejewicz, Kasprzycki, Koc, Stachiewicz.

25

Literatura:
I. Prasa:
„Polityka” nr 15 (2600) z dn. 14 IV 2007,
„Gazeta Wyborcza”, nr 79 z dn. 3-5 IV 1999,
„Robotnik”, nr 90, z dn. 1 IV 1930.

II. Wydawnictwa źródłowe:
Sejmu RP Sprawozdania Scenograficzne, 1929-1938,
Stanisław Mackiewicz CAT, Historia Polski – od 11 XI 1918 do 17 IX 1939 roku, Londyn 1941.

III. Pamiętniki i wspomnienia:
Sławek Walery, Wspomnienia (1895-1910), oprac. W. Jędrzejewicz, „Niepodległość” t. XVO, Nowy
Jork – Londyn 1983,
Wrzos Konras, Piłsudski i Piłsudczycy, Warszawa 1936.

IV. Opracowania:
Adamski Przemysław, Płk. dypl. Walery Sławek. Biografia polityczna (1928)-1939) od BBWR do
śmierci, Łódź 2010,
Jędruszczak Hanna, Jędruszczak Tadeusz, Ostatnie lata Drugiej Rzeczypospolitej (1935-1939),
Warszawa 1970,
Jędrzejewicz Wacław, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, Kraków 1994,
Nowakowski Jerzy Marek, Walery Sławek (1879-1939). Zarys biografii politycznej, Warszawa 1988
Pobóg- Malinowski Władysław, Najnowsza Historia Polityczna Polski, Gdańsk 1990.

Colonel Walery Sławek. The romantic hero of organic work
(Summary)
Walery Sławek was an extremely important figure in Interwar Poland. A leading
politician during Sanation period, he was considered to be the first personage after Marshal Piłsudski. Towards the end of his life he was put on the sidelines by his adversaries;
nowadays, he is largely forgotten by posterity. In his own lifetime he was appraised in
different ways. On the one hand, he was admired for ideological zeal and honesty, on the
other criticised for naivety and submissiveness to his Commandant.
The biography of Walery Sławek presents a history of a man totally devoted to his
homeland from an early age. The history is similar to many histories of the then activists
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from Józef Piłsudski’s circle. Sławek started his political career in the Polish Socialist Party
(Polska Partia Socjalistyczna) and continued it in the Union of Armed Struggle (Związek
Walki Czynnej), the Riflemen’s Association (Związek Strzelecki), and the Polish Legions
(Legiony Polskie). Military service left its stamp on Sławek’s body which he wore to the
end of his days: he was injured in a tragic accident during a combat mission. Nonetheless,
the biography of Walery Sławek is above all a history of an indomitable man who did not
look at the world through the prism of himself but through the prism of the homeland
which was suprema lex for him.
His virtues and organizational skills were very appreciated by Józef Piłsudski who
made him his aide during the Polish Socialist Party’s time.
In independent Poland he became Chief of State’s officer for special assignments. He
made preparations for the May 1926 coup d’état among civilian supporters of Piłsudski.
His organizational skills as well as diligence resulted in his work in many institutions.
He became the president of the Polish Legionnaires’ Union (Związek Legionistów Polskich) and of the Institute for Research in Modern History of Poland (Instytut Badania
Najnowszej Historii Polski). After the May 1926 coup d’état, Marshal Piłsudski designated
him for political matters of the utmost importance. He was responsible for the creation
of powerful Sanation bloc which would be able to dominate the parliament and to force
through a new constitution, more compatible with Polish reality. Since 1928, he was the
president of the Nonpartisan Bloc for Cooperation with the Government (Bezpartyjny
Blok Współpracy z Rządem) and served as the Prime Minister of Poland three times. He
battled with the opposition over a new constitution, supervised the work on fundamental
statue, and personally made corrections. In 1935, he brought his mission to a successful
conclusion: on 23 April the president signed the April Constitution.
Sławek was elected by Marshal Piłsudski as his successor. After the death of Chief
of State and his friend at the same time, he wished to fulfil Marshal’s nuncupative will,
however he encountered a plot against him made by high-ranking people in the state.
He posed a threat to personal ambitions of the president Ignacy Mościcki and Marshal
Rydz-Śmigły.
As he did not want to use underhanded methods, he handed in his resignation as the
Prime Minister. Still, he posed a threat to the duumvirate of Mościcki and Rydz, and he
was pushed on the sidelines. Because of a smear campaign launched against him before
the parliamentary election, he did not even become a Member of Parliament.
Sławek felt that he had become a source of disintegration of Sanation after Marshal’s
death. As he could not find a better solution, he decided to remove himself from political scene in the most effective way. On 2 April, 1939, he committed suicide and died the
next day.
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główne założenia gospodarcze tzw.
„drugiego gabinetu” płk walerego sławka
paweł fiktus

W

biografii płk Walerego Sławka autorstwa Jerzego Marka Nowakowskiego została przytoczona jedna z wypowiedzi ówczesnego prezydenta RP – Ignacego Mościckiego dotycząca dymisji premiera Walerego Sławka
i jego gabinetu, jakoby przyczyną dymisji był ,,(…) brak troski o sprawy gospodarcze. Brak programu gospodarczego sanacji w czasie, kiedy kraj podnosił się ze straszliwego ciężkiego kryzysu, był błędem poważnym (…)”1.
Płk Walery Sławek pełnił funkcję Prezesa Rady Ministrów trzykrotnie: od 29 marca
1930 roku do 23 sierpnia 1930 roku, od 5 grudnia 1930 roku do 26 maja 1931 roku oraz
od 28 marca 1935 roku do 12 października 1935 roku. Ustępującemu z funkcji
premiera w 1935 roku, Prezydent Ignacy Mościcki – jak przytoczono powyżej - zarzucił bagatelizowanie spraw gospodarczych. Mając na uwadze zakres
temporalny istnienia tzw. ,,trzeciego gabinety” płk Walerego Sławka – podobnie
jak w przypadku tzw. ,,pierwszego gabinetu” – trudno mówić o prowadzeniu
samodzielnej polityki gospodarczej. Uwzględniając również sytuację polityczną panującą po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, wykształcenie planu
gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem elementów gospodarki planowanej oraz wypracowaniem złożeń prawno – ekonomicznych określających
rozwój poszczególnych dziedzin gospodarczych było niewątpliwie bardzo trudne. W obu przypadkach objęcie funkcji premiera oraz sformułowanie gabinetu miały miejsce w okresie ,,środka” roku budżetowego, a co za tym idzie
wiązało się to z przyjęciem założeń gospodarczych określonych w ustawach
budżetowych poprzednich gabinetów, t.j. Kazimierza Bartela oraz Leona Kozłowskiego. Jedynie w przypadku tzw. ,,drugiego gabinetu”2 - jaki funkcjonował
1
2
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Jerzy Marek Nowakowski Walery Sławek Warszawa 1988r. str. 140.
W skład tzw. ,,drugiego gabinetu” płk Walerego Sławka wchodzili: Wicepremier płk Bronisław Pieracki,
minister spraw wewnętrznych gen. bryg. Felicjan Sławoj – Składkowski, minister spraw zagranicznych Au-

w dniach od 5 grudnia 1930 roku do 26 maja 1931 roku po dymisji gabinetu Józefa
Piłsudskiego, istniała możliwość stworzenia własnych założeń gospodarczych.
Powyższy okres jest również istotny z uwagi na fakt, że Polska coraz mocniej
zaczynała odczuwać skutki kryzysu gospodarczego spowodowanego przez krach
na giełdzie nowojorskiej3 w dniu 29 października 1929r.
Analizując główne założenia gospodarcze tzw. ,,drugiego gabinetu” płk Walerego Sławka, w szczególności należy zwrócić uwagę na zasadnicze elementy
budżetu jaki miał obowiązywać od 31 marca 1931r do 1 kwietnia 1932 roku.
Ówczesny kierownik ministerstwa skarbu płk Ignacy Matuszewski stwierdził, że
,,(…) okoliczności w jakich przystępujemy do rozważenia przedłożenia budżetowego na rok przyszły są zasadniczo rożne od warunków, w jakich odbywała się
rozprawa budżetowa za lat poprzednich – od 1926 roku począwszy.
Różnica polega na tem, że wzrost wpływów skarbowych, który trwał nieprzerwanie
od r. 1926 aż do 1929 r. włącznie – w roku 1930 nie tylko ustał, ale dochody Państwa
zmniejszyły się w porównaniu do odpowiedniego okresu minionego roku budżetowego
o 8,82% (…)”4. Już z powyższej wypowiedzi widać, że początek nowej dekady

3

4

gust Zaleski, minister spraw wojskowych Józef Piłsudski, minister sprawiedliwości Czesław Michałowski,
minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Sławomir Czerwiński, kierownik Ministerstwa Skarbu
płk Ignacy Matuszewski, kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu płk Aleksander Prystor, minister
rolnictwa i dóbr państwowych Leon Janata – Połczyński, minister reform rolnych ppor. Leon Kozłowski,
minister komunikacji Alfons Kühn, minister robót publicznych gen. dyw. Mieczysław Norwid – Neugebauer,
oraz minister pracy i opieki społecznej gen. bryg. Stefan Hubicki. W tym punkcie odsyłam do publikacji
Przemysława Adamskiego , który dokonał krótkiej analizy personalnej ,,drugiego gabinetu” płk Walerego
Sławka. Z podanych powyżej osób pięciu było wyższymi oficerami, jeden posiadał tytuł naukowy profesora,
pięciu posiadało wykształcenie humanistyczne lub techniczne, natomiast dziesięciu odbyło służbę wojskową
w Legionach Polskich, Polskiej Organizacji Wojskowej lub Wojsku Polskim, zob.: Przemysław Adamski
Pułkownik dyplomowany Walery Sławek. Biografia polityczna 1928 – 1939. Od BBWR do śmierci. Łódź 2010r.
str. 90 – 91.
Na temat ówczesnej sytuacji gospodarczej panującej w Polsce zob. Zbigniew Landau. Jerzy Tomaszewski
Gospodarka Drugiej Rzeczpospolitej Warszawa 1991r, Iden Druga Rzeczpospolita Warszawa 1977r, Iden
Gospodarka Polski międzywojennej 1918 – 1939 w 4 tomach, tom 2 – Od Grabskiego do Piłsudskiego: okres
kryzysu poinflacyjnego i ożywienie koniunktury: 1924 – 1929, Warszawa 1971r. Ibidem – tom 3 – Wielki
Kryzys 1930 – 1935 Warszawa 1982r. Iden The Polish economy In the twentieth century London 1985r., Iden
Trudna niepodległość. Rozważania o gospodarce Polski 1918 – 1939 Warszawa 1968r.,Iden Zarys historii
gospodarczej 1918 – 1939 Warszawa 1960r., Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski, Irena Kostrowicka Historia gospodarcza Polski XIX i XX w. Warszawa 1966r., Zbigniew Landau Plan stabilizacyjny 1927 – 1930.
Geneza, założenia, wyniki. Warszawa 1963r., Karol Jonca Rozwój gospodarczy Polski do 1939r. Wrocław
1997r., Andrzej Ajnenkiel (red.) Encyklopedia historii gospodarczej Polski do roku 1945 r. t. 1 – A – N, t.
2 – O – Ż. Warszawa 1981r. Marek Maciejewski, Mirosław Sadowski (red.) Powszechna historia gospodarcza
od XV do XX wieku Wrocław 2009 r.
Sprawozdanie stenograficzne Sejmu II Rzeczypospolitej Polskiej 3 kadencji Nr 3 z dnia 16 grudnia 1930 r. ł.
47 – 48. Wystąpienie płk Ignacego Matuszewskiego ukazało się również Iden. Budgetrede. Des Finanzministers.
Warschau 1931 r; Budget speech. Delivered by Ignacy Matuszewski at the assembly of the diet on December
16, 1930. Warsaw 1931r.; Expose. De M. Ignace Matuszewski Ministre des finances a la séance pleniere de la
diete du 16 decembre 1930 Varsovie 1931r. Do przedstawionego program płk Ignacy Matuszesski odniósł
się kilka lat później w tekście napisamym dla ,,Financial News” (styczeń 1935r., stwierdzając, że dzięki temu
Polska jest jednym z najtańszych krajów i utrzymała tzw. gold – standard. Jednakże uznał, że wiele zależy
od zmian w innych państwach, gdyż świat tworzy całość gospodarczą. Tym samym polityka gospodarcza
każdego państwa może odbić się niekorzystnie na Polsce, która nadal pozostaje państwem dłużniczym. Zob.
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będzie wymagał ze strony władz państwowych radykalnych zmian w zakresie
dysponowania środkami budżetowymi. Jako powód ograniczenia wydatków
państwowych kierownik ministerstwa skarbu uznał kryzys światowy spowodowany problemami finansowymi Stanów Zjednoczonych, zbytni urodzaj płodów rolnych, politykę inwestycyjną Stanów Zjednoczonych na terenie Europy
oraz rozliczenia krajów europejskich z tytułu kosztów wojennych, które również
w pewnym stopniu negatywnie odbiły się na słabej gospodarce nowopowstałego
państwa. Początkowo powyższe przejawy kryzysu światowego były traktowane,
jako przejawy tymczasowe, jednakże ich długotrwałe utrzymywanie się oraz
polityka bogatych państw prowadząca do izolacji gospodarczej na arenie międzynarodowej spowodowały, że skutki kryzysu gospodarczego są znacznie większe
oraz długotrwałe aniżeli pierwotnie przypuszczano5. W ocenie płk Ignacego
Matuszewskiego sytuacja gospodarcza radykalnie odbiła się na rynku rolnym,
gdzie najbardziej spadły ceny produktów rolnych oraz zwiększyła się dysproporcja
gospodarcza pomiędzy rynkiem rolnym a przemysłem. Zasadniczą kwestia w tym
punkcie była niemożliwość skartelizowania produkcji rolnej, która w przeciwieństwie do produkcji przemysłowej nie może być wygaszona lub wstrzymana
na pewien okres czasu. Ponadto w okresie poprzednim nastąpiło zwiększenie kosztów
zaciągniętych kredytów oraz ,,obciążeń zwanych jako odszkodowania i długi międzyalianckie”. Przedkładając powyższe rozważania na sytuację gospodarczą Polski,
płk Ignacy Matuszewski wyodrębnił trzy elementy determinujące konieczność
obniżenia wydatków państwowych. Były to: przewaga wytwórczości rolnej, niewielkie zadłużenie oraz ujemny bilans towarów i usług sprowadzanych z zagranicy,
tzn. koszty związane z eksportem przewyższają koszty związane z importem.
Kwota jaką dysponował tzw. ,,drugi gabinet” płk Walerego Sławka na gospodarkę
państwową wynosiłaby ok. 500 mln zł, z czego kwotę 150 mln zł zarezerwowano
na tzw. ,,wydatki nadzwyczajne”6. Oznacza to, ze w kwocie 350 mln zł, jest to
,,co Państwo czyni”, tzn. w szczególności utrzymanie infrastruktury drogowej,
reforma rolna, opieka zdrowotna jak i realizacja zadań statutowych wszystkich
ministerstw. W założeniach budżetowych opracowanych przez Ministerstwo
Skarbu wydatki pochodzące z budżetu państwa – przy jednoczesnym uwzględnieniu środków z budżetu samorządu terytorialnego, budżetu Śląska, samorządów
5

6
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Ignacy Matuszewski Próba syntez Warszawa 1937 r. str. 231 – 240.
Płk Ignacy Matuszewski określił to jako ,,zwichnięcie w skali światowej równowagi między wytwórczością
i spożyciem”. W dalszej części swego wystąpienia sprecyzował to jako doprowadzenie do sytuacji w której
mamy do czynienia albo z nadmiarem produkcja albo ze spadkiem konsumpcji i to w stopniu bardzo radykalnym, polegającym na tym, ze wiele osób z dnia na dzień będzie obywać się ,,(…) bez niczego i nie mieć
możności zaspokajania najprostszych swoich potrzeb (…)”. Ibidem ł. 50.
Ibidem ł. 55. Pozostałe wydatki z budżetu państwa to: wydatki osobowe 1.286 mln zł, renty inwalidzkie 160
mln zł, długi państwowe 300 mln zł, wojsko (z wyłączeniem spraw osobowych) 527 mln zł, oświata (z wyłączeniem spraw osobowych) 60 mln zł, bezrobocie 50 mln (w trakcie przemówienia przy kwocie przeznaczonej
na bezrobocie dopowiedziano zwrot ,,skromnie mówiąc”, czyli zakładano możliwość uszczuplenia sumy 500
mln zł przeznaczonej na sprawy gospodarcze o 150 mln złotych zagwarantowanej w niej na tzw. ,,wydatki
nadzwyczajne”. Ibidem.

gospodarczych, ubezpieczeń społecznych i innych źródeł - miały wynosić ok. 62
% wszystkich obciążeń publicznych7.
Porównując założenia budżetowe oraz główne punkty rozwoju gospodarczego
do założeń z ubiegłych lat opartych na alternatywie – dofinansowania rolnictwa
przy jednoczesnym zaniżaniu świadczeń przemysłu oraz handlu – za priorytetowe
zadanie uznano ratowanie rolnictwa8. Ważne jest również to, że w swym wystąpieniu ówczesny kierownik ministerstwa skarbu odniósł się jedynie do kwestii
wojska, – jako dziedziny przy finansowaniu, której ze strony państwa można
zaoszczędzić odpowiednią ilość środków pieniężnych. Wszelkich zwolenników
cięć budżetowych w zakresie obrony narodowej uznał za osoby, których ,,historia
niczego nie nauczyła” oraz jako żyjących poza rzeczywistością9. Istotne jest to, że
nie poruszył jak i jednoznacznie nie odniósł się do innych dziedzin finansowanych
przez państwo, pozostawiając – mówiąc kolokwialnie – jako otwartą kwestię
dla wszelkich inicjatywach zmierzających na wygospodarowaniu odpowiedniej
rezerwy budżetowej, jednoznacznie wskazując, że w przypadku finansowania
przez państwo wojska wszelkie cięcia finansowe nie będą możliwe10. Również
negatywnie odniósł się do zagadnienie zmniejszenia uposażeń urzędniczych,
jednakże wysunął postulat reorganizacji administracji publicznej. Ponadto w trakcie swego wystąpienia kilkakrotnie odnosił się do polityki gospodarczej rządów
pomajowych, dzięki których przezorności obecny rząd dysponuje rezerwami i nie
ma podstaw aby obawiać się ,,katastrofy deficytu”11.
Prace sejmowe nad ustawą budżetową – a co się z tym również wiąże
i określeniem zasad finansowania poszczególnych dziedzin gospodarczych wywołały szereg kontrowersji ze strony ław poselskich. O ile przedstawiony
program płk Ignacego Matuszewskiego ustalał ogólne ramy finansowe, nie
odnosił się do zamierzeń rządowych w poszczególnych dziedzinach gospodarczych. W tym punkcie zwracam również uwagę na zbytnią ogólnikowość
7

8
9
10

11

Mając na uwadze dane podane przez płk Ignacego Matuszewskiego, budżet miał wynosić 2.900 mln zł,
budżet samorządów terytorialnych i Śląska – 1.300 mln zł, ubezpieczeń społecznych – 15 mln zł. Natomiast
z innych źródeł planowano pozyskać ok. 100 mln zł. Ibidem ł. 57.
Za przyjęciem powyższego rozwiązania przemawiała polityka polskiego rządu polegająca na odpowiednio
wysokim utrzymaniu cen zboża. Ibidem.
Ibidem l. 55 – 56.
Odnośnie finansowania wojska szczególną uwagę zwracam na wystąpienie posła Tomasza Arciszewskiego,
który poruszył kwestię wzrostu środków (bo aż o 200%) na bezzwrotne zapomogi, na przestrzeni lat 1927/28
– 1930. Odnośnie działu określonego jako tzw. ,,wydatki biurowe” wskazał na wzrost od 1929 do roku 1930
o ok. 1,5 mln zł (odpowiednio 2,5 mln zł w 1929 oraz 4 mln zł w 1930 r) , zarzucając jednocześnie kierownikowi spraw wojskowych brak uzasadnienia wzrostu powyższej kwoty. Natomiast równocześnie nastąpiło
obniżenie środków finansowych, jakie winno zostać przeznaczone na potrzeby obronne w wyniku wybuchu
konfliktu zbrojnego np.: w postaci rezerwy zaopatrzenia, zaniedbaniu fortyfikacji zachodnich oraz obniżeniu
środków na lotnictwo oraz marynarkę wojenną (w latach 1926 – 1930 ogół środków wynosił odpowiednio
– 20, 9 %, 18, 1 %, 17, 6 %, 16, 7 % oraz 13, 2 % środków przeznaczonych na obronę narodową) Jednocześnie
zwrócił uwagę na zmiany w budżecie Rosji Radzieckiej oraz Niemiec polegające na zwiększeniu środków
finansowych na potrzeby rozbudowy marynarki wojennej. Zob.: Sprawozdanie stenograficzne Sejmu II
Rzeczypospolitej Polskiej 3 kadencji Nr 11 z dnia 7 lutego 1931r. ł. 26 – 31.
Ibidem ł. 56
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w zakresie podziału środków budżetowych z wyszczególnieniem poszczególnych resortów. Obraz szczegółowych zamierzeń rządowych można ustalić
na podstawie zapytań oraz interpelacji poselskich kierowanych do poszczególnych ministrów. Przykładem może być kwestia izb rzemieślniczych poruszona w zapytaniu poselskim wielkopolskiego posła Franciszka Górczaka. Zapytanie poselskie dotyczyło również obecnej polityki
podatkowej, która nie we wszystkich regionach była prowadzona jednolicie
i niekiedy istniały jeszcze obciążenia sięgające rozwiązań prawnych wprowadzonych
przez pastwa zaborcze jak i funkcjonowania ustawy przemysłowej z 1927 roku oraz
jej konsekwencji wobec środowisk rzemieślniczych12. Analizując wypowiedź
Ministra Przemysłu i Handlu Aleksandra Prystora jego stanowisko ograniczyło się do lakonicznego stwierdzenia, że obecnie ,,nie tylko rzemieślnicy, my
wszyscy jesteśmy w obecnym czasie wielkiego kryzysu, nie tylko w Polsce, ale
i na całym świecie, w bardzo ciężkim położeniu”13. Jednakże w przypadku wystąpienia Ministra Przemysłu i Handlu, o wiele ciekawsze założenia przedstawił w przypadku – resortu nienależącego bezpośrednio do jego kompetencji
a mianowicie – rolnictwa. Za jedno z głównych zadań uznał konieczność zbliżenia cen oraz wypracowania harmonii pomiędzy produkcją rolniczą a przemysłową. Konieczność stworzenia gospodarczej symbiozy pomiędzy dwoma
zasadniczymi gałęziami gospodarki wynikała z podporządkowania produkcji
przemysłowej rolnictwu, uzasadniając to w bardzo prosty sposób, a mianowice w sytuacji gdy rolnik polski nie będzie w stanie kupić towarów przemysłowych, tym samym wszelka produkcja ,,spadnie pod względem kulturalnym
na znacznie niższy poziom” a sam rolnik będzie dążył do samowystarczalności.
W zaistniałej sytuacji interwencjonizm państwowy przybierający postać regulatora cen – a w szczególności obniżając ceny towarów przemysłowych – wydaje się
rozwiązaniem najsłuszniejszym i gwarantującym jak najlepszy rezultat w dziedzinie stabilności gospodarczej a utrzymanie cen płodów rolnych na odpowiednim
poziomie zapewnia właściwe funkcjonowanie innych dziedzin gospodarczych14.
Natomiast zaskakującą tezę wygłosił w przypadku kondycji przemysłu. Nie tylko
nie została poparta przykładami ją ilustrującymi, lecz stanowiła ,,entuzjastyczną
wizję przyszłości”. Mimo, że dysproporcje wynikające z porównania pomiędzy
stopniem rozwoju państw zachodnioeuropejskich a Polską są bardzo dobrze
12
13
14
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Sprawozdanie stenograficzne Sejmu II Rzeczypospolitej Polskiej 3 kadencji Nr 10 z dnia 6 lutego 1931r. ł.
14 – 18.
Ibidem ł. 27 – 28.
Ibidem ł. 29 – 30. Swe przemówienie na temat sytuacji w rolnictwie oraz jego powiązań z przemysłem, minister Aleksander Prystor zakończył osobistą refleksją na temat stosunku narodu polskiego do otaczającej
go rzeczywistości społeczno - gospodarczej, który lekkomyślnie uznał, że skoro przez ostatnie lata wiodło
mu się dobrze to tak będzie zawsze. Natomiast w momencie gdy przychodzą ,,lata chude” to wówczas
,,wszystkich ogarnia rozpacz, opuszczają ręce i zdaje im się, że nie ma wyjścia z sytuacji” Ibidem ł. 30. Na
temat działalności Aleksandra Prystora zob. Jacek Piotrowski Aleksander Prystor 1874-1941. Zarys biografii
politycznej. Wrocław 1994 r.

widoczne, jednakże w jego ocenie stanowi to konsekwencję polityki zaborców.
Aczkolwiek przyszłość gospodarcza według ministra Aleksandra Prystora to
,,otwarte pole do olbrzymiej pracy. Praca daje dobrobyt. (…) Mamy przed sobą
różową przyszłość, chodzi tylko o to, żeby te ciężkie czasy przecierpieć, przetrwać,
zaciągnąć silnie pasa”15.
W przypadku funkcjonowania Ministerstwa Przemysłu i Handlu odrębna uwagę należy poświęcić analizie ekonomicznej dokonanej podczas posiedzeń Sejmowej Komisji Budżetowej, która de facto w oparciu o przyznane
temu resortowi środki budżetowe ustaliła jego główne założenia na rok 1931.
Na szczególna uwagę zasługuje wystąpienie posła Pawła Minkowskiego, który przedmiotowo określił główne zadania z zakresu przemysłu i handlu
na nowy rok budżetowy. W jego ocenie za kluczowe zadania dla polskiego
przemysłu należało uznać budowę portu w Gdyni, które zostało przez niego
określone jako ,,rdzeń bytu naszego Państwa i jego potęgi mocarstwowej”16.
Porównując rozwój portu gdyńskiego na tle innych przedsiębiorstw, w dobie kryzysu stanowił on podmiot, w którym wzrosły obroty i był jednym
z najważniejszych ośrodków zakładowych. Kolejna kwestia przemawiającą
za szczególnym dofinansowaniem Gdyni przejawiała się w dalszym uzależnieniu
polskiego obrotu handlowego od portów obcych.
Zasadniczym elementem polityki rządu na rok 1931 miało być dofinansowanie
przedsiębiorstw w postaci dotacji, jednakże z wyodrębnieniem przedsiębiorstw
państwowych, których istnienie doprowadziło do powstania niezdrowej struktury gospodarczej. Funkcjonowanie w gospodarce kapitalistycznej, jednocześnie
sektora prywatnego oraz przedsiębiorstw znajdujących się pod zarządem państwa
jest niedopuszczalne, gdyż jest to struktura ,,rozstrzeliwująca wysiłki i nosząca
wszelkie cechy pracy, skierowanej na niewłaściwe tory i osłabiającej siły żywotne
gospodarstwa narodowego w całej rozciągłości ujemnych konsekwencji gospodarczych, finansowych i społecznych”. Rola państwa winna zostać zredukowana do
roli aparatu dbającego o rozwój gospodarczy i nie może występować jednocześnie
w postaci podmiotu uczestniczącego w współzawodnictwie gospodarczym17.
Kolejne zagadnienie poruszanym przez posła – sprawozdawcę dotyczyło bilansu handlowego. Od roku 1928 istniała tendencja do zmniejsza15
16
17

Ibidem ł. 30.
Ibidem ł. 4
Ibidem. Kwestia funkcjonowania w obrocie gospodarczym przedsiębiorstw państwowych stanowiła przedmiot
wystąpienia posła Stanisława Gruszczyńskiego, który podczas tego samego posiedzenia Sejmu stwierdził,
że ,,etatyzm, dążność Państwa do prowadzenia przedsiębiorstw hamuje rozwój gospodarstw prywatnych
i nakłada na Państwo różne ciężary”. Jako przykład podał kwestie fiskalne dotyczące funkcjonowania fabryk
państwowych, które nie płacą podatków do skarbu Państwa. Ponadto ich dochody są niskie, czego przykładem
mogą być żupy solne, które do Skarbu Państwa odprowadziły 250.000 zł a monopol spirytusowy osiągnął
dochód 720 mln zł, przy kosztach administracji 271 mln zł. Tym samym etatyzm państwowy doprowadza do
sytuacji, że obciąża podatników, natomiast, w jego ocenie, rola rządu winna skoncentrować się na wzroście
dochodów państwowych w przedsiębiorstwach państwowych a nie we wzroście podatków przemysłowych
i majątkowych.
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nia dysproporcji pomiędzy wywozem towarów a jego przywozem. Rok 1930
przyniósł tendencję odwrotną, tzn. nastąpił wzrost wywozu nad przywozem. Jednakże w tym przypadku dysproporcje w bilansie handlowym uległy zmianie na skutek zmniejszenia przewozu aniżeli wzrostu wywozu
jak i zmniejszenie przewozu w dużym stopniu dotyczyło ,,elementów stanowiących wykładnię siły, natężenia gospodarczego”, t.j. surowców, półfabrykatów oraz
maszyn. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku eksportu, w którym
zmaleniu uległy takie towary jak surowce czy też półfabrykaty. Oczywiście konsekwencją tego stanu rzeczy była słaba koniunktura, jaka panowała na świcie,
Mimo korzystnych danych statystycznych nie można – jak stwierdził poseł Paweł
Minkowski - ,,popadać w stan gospodarczo bezsprzecznego, zgubnego kwietyzmu,
opartego na dodatnim wyniku liczb tegorocznego bilansu handlowego”, wręcz
przeciwnie – w zaistniałej sytuacji konieczna jest czujność ze strony aparatu
handlowego jak i wytwarzającego18.
Zasadniczym celem rządu na rok 1931 było również utrzymanie równowagi
budżetowej. W tym przypadku kierownik ministerstwa skarbu – płk Ignacy Matuszewski bardzo często w, w drodze analogii, odwoływał się do budżetu Niemiec,
który procentowo – podobnie jak budżet Polski – przewidywał wydatki osobowe,
na obronę Państwa, emerytury jak i świadczenia dla bezrobotnych. Jednakże
w przypadku budżetu Niemiec zastosowano zmiany w zakresie dysponowania jego
środkami w postaci zmniejszenia wydatków osobowych, ograniczenia spłaty kredytów – przy stałych zachowaniu wydatków wojskowych19. W przypadku polskiego
budżetu reforma miałaby obejmować trzy zasadnicze etapy, tzn.: zmniejszenie
wydatków, podniesienie dochodów oraz przeniesienie inwestycji o charakterze
rentowym na operacje kredytowe20. Na gruncie legislacyjnym propozycje rządu
przewidywały: przedłożenie ustawy o rozciągłości 10 % dodatku do podatku
dochodowego na dochód powstały z uposażeń służbowych, zmiany w ustawie
emerytalnej, zwrot opłaty stemplowej od kart do gry. Wprowadzenie powyższych zmian legislacyjny pozwoli zwiększyć wpływy do budżetu państwa o ok.
30,5 mln zł. Istotną kwestią w przypadku proponowanych powyżej zmian było
skierowanie ich w środowiska miejskie, co pozwoliłoby na zwiększenie wpływów
18
19
20
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Ibidem ł. 8 – 10.
Sprawozdanie stenograficzne Sejmu II Rzeczypospolitej Polskiej 3 kadencji Nr 10 z dnia 6 lutego 1931 r. ł.
76.
Oczywiście cała dyskusja nad budżetem toczyła się w cieniu kryzysu światowego, wywołanego krachem
na nowojorskiej giełdzie. W tym punkcie zwracam uwagę na bardzo ciekawe stwierdzenie płk Ignacego
Matuszewskiego, w ocenie, którego – owszem na skutek kryzysu ucierpiała najbardziej warstwa rolnicza,
jednakże istnieje grupa ludzi, której kryzys nie objął swym zasięgiem. W pierwszej kolejności miał na myśli
osoby mieszkające w miastach, a przedstawicieli klasy średniej uznał za ludzi, który na skutek kryzysu
podnieśli swój poziom życia. Najlepszym przykładem są ludzi, posiadający domy o stabilizowanie opłacie
komornego. Odnosząc się do zależności finansowych występujących pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem,
który w okresie kryzysu podnosi haracz, stwierdził, że ,,(…) kryzys charakteryzujący się spadkiem cen jest
w znacznej mierze zmiana podziału dochodu społecznego – bynajmniej zaś nie jest zmniejszeniem tego
dochodu (…)”. Ibidem.

do budżetu państwa przy jednoczesnym uniknięciu zwiększeniu świadczeń obciążających środowiska wiejskie. Ponadto wprowadzone zmiany w żaden sposób
nie spowodowałyby obniżenia uposażeń funkcjonariuszy państwowych, zmiany
ustawodawstwa oraz nałożenia dodatkowych obciążeń fiskalnych. Ponadto według
informacji płk Ignacego Matuszewskiego rząd pracował nad kolejnymi projektami,
które mają przynieść oszczędności w kwocie ok. 20 mln zł 21. Również należy mieć
na uwadze system kredytowy, który w przypadku sfinalizowania stosowych ustaleń pozwoli obciążyć administrację państwową lub przedsiębiorstwa państwowe
od dodatkowych obciążeń. Jednakże z wypowiedzi kierownika ministerstwa
skarbu, wynikało, że powyższa kwestia nie została uwzględniona w budżecie
państwowym gdyż dopiero w momencie zawarcia stosownych uzgodnień można
by podjąć stosowne działania mające na celu ograniczeniu wydatków z budżetu
państwowego. Mając na uwadze postulaty wnoszone głównie przez stronnictwa
chłopskie a dotyczące zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy państwowych, co
w ich ocenie spowoduje uzyskanie pewnych oszczędności budżetowych, w ocenie
rządu było nie do przyjęcia z powodu groźby w postaci obniżki płac w innych
sektorach. Konsekwencją tego mogły być ograniczenia na rynku spożywczym,
co negatywnie odbiłoby się na rolnictwie oraz w podziale dochodu społecznego.
Uzależniając sytuacje w polskim rolnictwie od odpowiednio wysokiego poziomu
zarobków w kraju, nie wykluczono obniżki płac urzędniczych, jednakże w momencie, gdy sytuacja w rolnictwie będzie stabilna oraz gdy sytuacja w rolnictwie
nie ulegnie zmianie wówczas uwzględniono zastosowanie radykalnego rozwiązania w postaci zniżki płac.
Natomiast, gdy produkcja rolnicza okazałaby się opłacalna, mając na
uwadze konieczność zbytu płodów rolnych, należałoby zastosować rozwiązanie odwrotne, – czyli wzrost płac. W momencie prac nad budżetem państwa
– według obliczeń płk Ignacego Matuszewskiego, oszczędności w postaci
nie wypłacania 15% dodatku dla funkcjonariuszy państwowych, przyniosłaby oszczędności w wysokości 200 mln zł. W ocenie kierownika ministerstwa
skarbu, kryterium temporalnym uzasadniającym podjęcie decyzji o obniżeniu płac rolniczych winien być trzeci rok nieopłacalności rolniczej, jednakże
środki finansowe uzyskane na skutek oszczędności winny zostać przekazane
na ,,poczynienie pewnych dalszych świadczeń na rzecz rolnictwa”22. Ponadto
w jego ocenie to, że budżet posiada odpowiednio duże rezerwy finansowe jest
zasługa rządów pomajowych m.in. prof. Kazimierza Bartela oraz polityki prowadzonej przez ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego, które ,,(…) stworzyły
21

22

Sprawozdanie stenograficzne Sejmu II Rzeczypospolitej Polskiej 3 kadencji Nr 10 z dnia 6 lutego 1931 r. ł.
79. Natomiast płk. Ignacy Matuszewski nie podał, jakie ustawy miał na myśli oraz jakich dziedzin miałyby
dotyczyć.
W ocenie kierownika ministerstwa skarbu istniała, bowiem zależność pomiędzy płodami rolnymi a wytworami przemysłowymi. Wszelka zmiana cen w rolnictwie winna mieć swoją konsekwencję również
w przypadku cen w przemyśle. Rozbieżności pomiędzy cenami dwóch tych dwóch grup powoduje ,,paraliż
wymiany towarów i usług między wsią a miastem”. Ibidem ł. 82 – 84.
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gospodarce państwowej możliwości manewrowania, stopniowego przystosowania
się do falowania koniunktury (…)”.23
W przypadku rolnictwa24 głównym elementem analizy tej części gospodarki narodowej była kwestia reformy rolnej25. Szczególna uwagę postanowiono
poświęcić Małopolsce Wschodniej na terenie, której zastosowano sprawdzone
wzorce z Wołynia. Jednakże zasadniczym elementem w dziedzinie rolnictwa
była kwestia, tzw. serwitutów. Według danych statystycznych przedstawionych
na mównicy sejmowej przez ministra Leona Kozłowskiego wynikało, że po przewrocie majowym zakres prac objął 435.000 ha, natomiast w okresie wcześniejszym było zaledwie 47.831 ha. Kolejne zagadnienie dotyczyły wprowadzenia
systemu kredytowego obejmującego środowiska wiejskie. Jako przykład podano wprowadzenie kredytu średnio – terminowego, skierowanego głównie
dla średniego rolnika. Jednakże z uwagi na ówczesną sytuację finansową dotyczącą gospodarstw powstałych z parcelacji – a w szczególności gospodarstw
w skład, których wchodziły grunty wycenione w latach 1928 – 29, a więc w okresie,
gdy ceny ziemi kształtowały się zupełnie inaczej aniżeli w okresie 1930 – 31,
działania rządu skoncentrowały się na kwestii rewizji szacunków dokonanej
przez Okręgowe Urzędy Ziemskie. W tym też celu dla określenia ceny gruntu postanowiono przyjmować przeciętną sumę rynkową za lata 1927 – 1930,
a nie za ostatnie 6 miesięcy. Konsekwencją przyjętych rozwiązań miało być obniżenie cen gruntów dla potencjalnych nabywców26. Również na gruncie legislacyj23
24

25

26
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Ibidem ł. 82.
Minister Rolnictwa plan rozwoju polskiej wsi bardziej zaprezentował podczas przemówienia wygłoszonego
w dniu 18 lutego 1931 roku w trakcie obrad Senackiej Komisji Skarbowo – Budżetowej. Według niego do
najważniejszych elementów polityki gospodarczej prowadzonej przez państwo winno należeć ochrona
polskiego rynku rolnego przed napływem zboża z innych krajów w postaci stosowania barier celnych. Rola
państwa w jego ocenie winna przybrać postać jak według starej chińskiej maksymy, tzn.: idealny rząd to
taki, którego rządzony nie zauważa. Rząd w dziedzinie rolnictwa winnien przybrać postać opiekuna oraz
gwaranta tych elementów życia gospodarczego, który jest obrońcą tych części życia gospodarczego, które są
chwilowo zbyt słabe. Kolejna kwestia dotyczyła tworzenia organizacji rolnictwa z wykorzystaniem aparatu
działającego w terenie, jak np.: wojewoda, czy tez organizacja izb rolniczych lub stworzenie samodzielnie
działającego systemu spółdzielczego. Jednakże, jako priorytetowe zadania uznał handel zbożem, ale nadzorowany przez rząd. W tym punkcie ostro skrytykował prywatna inicjatywę zajmującą się pośrednictwem
w zbywaniu polskiego zboża, odbywającą się najczęściej na niekorzystnym dla polskiego rolnika handlu
z niemieckimi kupcami załatwianymi w poznańskich lokalach. Zob.: Organizacja rolnictwa. Przemówienie
Ministra Rolnictwa D-ra L. Kozłowskiego. Wygłoszone w Komisji Skarbowo – Budżetowej Senatu dnia 18
lutego 1931r. Warszawa 1931 r.
Z danych przytoczonych przez ówczesnego ministra rolnictwa Leona Kozłowskiego wynika, ze do przewrotu
majowego scalono jedynie 238.000 ha, natomiast po przewrocie 1.645.000 ha. Również na korzyść gabinetów
po majowych przemawia statystyka w zakresie parcelacji: parcelacja prywatna wynosiła 532.162 ha, rządowa
– 419.349 ha, natomiast po 1926r. – parcelacja nabyły grunty według cennika z 1928 roku, w tym przypadku
postanowiono zaproponować rozwiązanie polegające na obniżeniu kwoty procentowej tak, aby dłużnik
w ciągu 2 lat płacił 3 % od zakredytowanej sumy aniżeli 5 % w stosunku rocznym – jak było dotychczas.
Przytoczone rozwiązanie dotyczyło osób, które nabyły grunty prywatne jak i grunty państwowe. prywatna
objęła 718.000 ha, a parcelacja rządowa – 249.000 ha.
Odrębną kwestią stanowiły osoby, które nabyły grunty – zarówno prywatne jak i państwowe – na podstawie cen z 1928 roku. W tym przypadku – mając na uwadze ich trudną sytuację – postanowiono zmienić
stawkę procentową z 5 do 3., liczonej od zakredytowanej sumy. Natomiast w przypadku osób (nabywców

nych rząd planował wprowadzić szereg nowych rozwiązań ułatwiających obrót
ziemią. Tytułem przykładu mogła być ustawa o hipotece, ułatwiająca tworzenie
hipotek jak i ułatwiając ich posiadanie tak, aby stała się ,,własnością wszystkich”
a w szczególności demokratyczna własnością całego narodu. Kolejną ustawą ułatwiającą funkcjonowanie gospodarstw wiejskich miało być powołanie funduszu
scaleniowego. Natomiast zasadniczym celem rządu było powołanie kodeksu
agrarnego polskiego, który miał być ustawą tworzącą jednolite zręby polskiego
systemu agrarnego oraz ułatwiająca dalsze prowadzenie reformy rolnej27.
Podsumowując powyższe rozwiązania, jakie miały być wprowadzone
w obrębie gospodarki, należy uznać, że cechuje je daleka ostrożność na gruncie ekonomiczno – legislacyjnym. Główne zadanie określone przedmiotowo
– a dotyczące kontynuacji budowy portu w Gdyni stanowiło naturalną konsekwencję polityki poprzednich gabinetów. Podobnie zresztą jak i reforma rolna. Zasadniczym elementem wynikającym z głównych założeń gospodarczych
były duże dysproporcje finansowe w zakresie stworzenia rezerwy budżetowej,
w postaci utrzymania dodatków finansowych dla urzędników państwowych
a szukaniem - o wiele mniejszych – oszczędności kosztem innych grup społecznych. Jednakże za bardzo ważne należy uznać deklaracje składane podczas
analizy projektu ustawy budżetowej a odnoszące się do inicjatyw legislacyjnych, chociażby w postaci prac nad kodeksem agrarnym, mającym również za
zadanie większą unifikację prawa. Niewątpliwie ciekawym rozwiązaniem było
ograniczenie interwencjonizmu państwowego oraz rezygnacja przez państwo
z utrzymania nierentownych przedsiębiorstw. W tym punkcie zwracam uwagę
na wypowiedź posła Pawła Minkowskiego, który wyraźnie wyodrębnił zadanie
państwa w gospodarce kapitalistycznej, nie widząc przy tym dla niego roli, jako
współkonkurenta z przedsiębiorstwami prywatnymi. Starając się ocenić założenia
gospodarcze tzw. ,,drugiego gabinetu” premiera Walerego Sławka, na szczególna
uwagę zasługuje wytyczenie, w dobie kryzysu, głównej drogi wszelkich inicjatyw
oraz procesów gospodarczych, uwzględniającą istotne założenia społeczne. Uznanie, że zmiany w obrębie branży przemysłowej winny uwzględniać potrzeby rolnictwa miało swoje konsekwencje natury społecznej, gdyż uwzględniały ówczesną
mozaikę społeczną II RP oraz zdecydowaną większość ludzi żyjących w rejonach
wiejskich aniżeli przemysłowych. Program gospodarczy jaki był układany w ob-

27

gruntów), które cena gruntu została zakredytowana na okres 5 lat i na konto każdej raty półrocznej uiścili 4
% liczone od zakredytowanej sumy oraz dodatek administracyjny do Państwowego Banku Rolnego, została
wstrzymana egzekucja zaciągniętych zobowiązań. Spłata zaciągniętego zobowiązania został rozłożona na
okres 20 tu lat. Ponadto został wprowadzony zakres przedmiotowy, ograniczony jedynie do gospodarstw
wzorowych i takich, które w okresie 5 lat powinny spłacić resztę zobowiązań w przedziale półrocznym oraz
z oprocentowaniem w wysokości 11,43 %. Ibidem ł. 63 – 64.
W okresie ponad 10 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości oraz należytego miejsca na mapie politycznej Europy, obowiązywały niekiedy sprzeczne ze sobą rozwiązania prawne. W niektórych regionach
funkcjonowały jeszcze akty prawne pamiętające okres zaborów, ponadto bardzo często sprzeczne ze sobą
i wraz z nowymi regulacjami wprowadzające większy zamęt aniżeli tworząc zręby nowożytnego ustawodawca
rolnego.
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liczu kryzysu gospodarczego był niewątpliwie programem ,,bardzo ostrożnym”.
Gabinet płk Walerego Sławka miał świadomość konieczności wprowadzenia
w życie rozwiązań zmierzających do stworzenia rezerwy budżetowej oraz gwarantujących równowagę budżetową, jednakże dopiero kolejnym gabinetom –
Aleksandra Prystora, Janusza Jędrzejewicza czy też Leona Kozłowskiego przyjdzie
się zmierzyć z poważniejszymi skutkami światowego kryzysu.
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Matuszewski I. Budget speech. Delivered by Ignacy Matuszewski at the assembly of the diet on December
16, 1930. Warsaw 1931r,
Matuszewski I. Expose. De M. Ignace Matuszewski Ministre des finances a la séance pleniere de la
diete du 16 decembre 1930 Varsovie 1931 r,
Matuszewski I. Próba syntez Warszawa 1937 r,
Nowakowski J. M. Walery Sławek Warszawa 1988 r,
Organizacja rolnictwa. Przemówienie Ministra Rolnictwa D-ra L. Kozłowskiego. Wygłoszone
w Komisji Skarbowo – Budżetowej Senatu dnia 18 lutego 1931r. Warszawa 1931 r,
Piotrowski J. Aleksander Prystor 1874-1941. Zarys biografii politycznej. Wrocław 1994 r,
Samuś P. Walery Sławek. Droga do niepodległej Polski Płock 2002 r.
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Main economic assumptions of the so-called “second cabinet” of
Colonel Walery Sławek
(Summary)
The so-called „second cabinet” of Colonel Walery Sławek worked from December 5,
1930 to May 26, 1931. It was a very special period for the Polish economy, as the repercussions of the global crisis, caused by the Wall Street Crash of 1929, were more and more
noticeable. During the elaboration of the budget act, the Polish government had to develop
solutions aiming at achieving a balanced budget and adapting the Polish economy to functioning in much more difficult economic conditions. After carrying out an analysis of the
course of the legislative process and of the proposed solutions, agriculture was recognized
as a fundamental element of the economy. The needs of farming had to be considered
in all changes and transformations in industry. Certainly, economic plans whose implementation was started by previous cabinets, such as the construction of Gdynia or the
restriction of state interference in the economic process, for instance in the functioning
of state-owned companies, were continued. There were also plans to introduce significant
changes in law; for example, agricultural code was to be implemented. Economic policy
of such character had ramifications of social nature as well, since it took into account the
social mosaic of the Second Polish Republic and the fact that straight majority of people lived in agricultural, not industrial areas. The economic program, which was being
prepared in the face of economic crisis, was without a doubt a “very tame” one. Colonel
Walery Sławek’s cabinet was aware of the necessity of implementing solutions aiming at
the accumulation of budget reserves and ensuring a balanced budget, yet it was only the
subsequent cabinets – those of Aleksander Prystor, Janusz Jędrzejewicz or Leon Kozłowski,
who were to face the more serious consequences of the global crisis.
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elitarystyczne koncepcje walerego sławka
oraz próby ich realizacji
jacek srokosz

J

ednym z najważniejszych współtwórców Konstytucji kwietniowej z 1935 roku
był bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego, pułkownik Walery Sławek1. Inny
uczestnik prac nad konstytucją z 1935 roku Stanisław Cat-Mackiewicz w swojej
„Historii Polski” pisał: „Według przypowieści, praca powinna się dokonywać
przy pomocy orła, lwa, wołu i człowieka. Orzeł daje plan, inicjatywę, lew – zapał,
wół – robotę, człowiek – znajomość ułomności natury ludzkiej. W konstytucji 23 kwietnia lwem był Sławek – opuścił premierostwo, aby zająć się nowym
ustrojem dla Polski (…)”2. Chociaż Sławek nie był autorem większości przepisów
Konstytucji kwietniowej3, to z pewnością jemu należy przypisać najważniejszą
rolę w stworzeniu art. 7 nowej ustawy zasadniczej, ustanawiającego zasadę elitaryzmu jednym z najważniejszych fundamentów nowego państwa. Oczywiście
trudno nazwać pułkownika twórcą idei elitaryzmu, tym niemniej na podstawie
jego pomysłów, w polskiej myśli politycznej i prawnej okresu dwudziestolecia
międzywojennego, powstał najbardziej precyzyjny projekt ustawy ustanawiający
kryteria do wyłonienia elity politycznej, a także określający zakres jej kompetencji.
Najważniejszą rolą Sławka było przeforsowanie idei elitaryzmu w projekcie nowej
konstytucji, natomiast jej uzasadnieniem zajmowali się już zwykle inni piłsudczycy, w szczególności związani z obozem rządzącym prawnicy, z tego powodu
w artykule pojawią się także ich głosy dotyczące zasady elitaryzmu.
1

2
3
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Szerzej o samej postaci i działalności politycznej Walerego Sławka zob. P. Adamski, Pułkownik dypl. Walery
Sławek. Biografia polityczna (1928-1939). Od BBWR do śmierci, Łódź 2010; Od J. M. Nowakowski, Walery
Sławek (1879 - 1939): Zarys biografii politycznej, Warszawa 1988; T. Schaetzel, Pułkownik Walery Sławek,
Jerozolima 1947.
S. Mackiewicz, Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939 roku, Londyn 1940, s. 230.
Współautor projektu Konstytucji kwietniowej, sędzia śledczy z Wilna i poseł BBWR Bohdan Podoski Sławkowi przypisywał autorstwo art. 1 nowej ustawy zasadniczej. B. Podoski, Prace nad Konstytucją kwietniową,
„Niepodległość”, Londyn 1979, t. 12, s. 189.

Fundamentem myśli elitarystycznej było założenie o nierówności ludzkiej,
która skutkowała tym, że społeczeństwa zawsze były zdominowane przez mniejszości, podejmującą najważniejsze decyzje w państwie4. Za czołowego teoretyka
elitaryzmu uznawany jest włoski socjolog Vilfredo Pareto, który podkreślał, że
w każdym społeczeństwie spontanicznie tworzy się podział na dwie warstwy – elitę
i resztę społeczeństwa5. Zdaniem włoskiego socjologa, elity wykazywały tendencje do zamykania się, co powodowało, iż zdolne i aktywne jednostki z nieelity,
nie mogąc zrealizować swoich aspiracji, mobilizowały tłumy, doprowadzając do
obalenia starych elit i zajęcia ich miejsca6. Zazwyczaj ludność mobilizowana była
jakimś chwytliwym hasłem oddającym jej aspiracje i skłaniającym do działania7.
Historia ludzkości miała być pasmem tworzenia się i obumierania kolejnych elit.
Elitaryzm, szczególnie popularny na przełomie wieku XIX i XX wieku, znalazł
swoje odbicie także w polskiej myśli politycznej dwudziestolecia międzywojennego
w szczególności konserwatywnej8, nacjonalistycznej oraz piłsudczykowskiej. O ile
koncepcja ta w myśli konserwatywnej i nacjonalistycznej wypływała z założeń
ideologicznych, to w myśli piłsudczykowskiej można zaobserwować wyraźną
ewolucję od poglądów egalitarnych i demokratycznych w kierunku elitarnego
autorytaryzmu9. Wielki wpływ na kształtowanie się piłsudczykowskiej koncepcji
elitaryzmu, odegrały doświadczenia legionowe, a zwłaszcza poczucie osamotnienia
i braku wsparcia społeczeństwa dla akcji niepodległościowej10. Szczególnie mocno
podkreślano elitaryzm Legionów i zasługi stronników Piłsudskiego dla wywalczenia niepodległości Polski, zwłaszcza po roku 1923 i wycofaniu się Marszałka
z życia politycznego kraju11. Uzasadniać on miał konieczność udziału we władzy
w Polsce byłych legionistów jako tych, którzy ponieśli szczególne ofiary i mieli
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B. Szlachta, Elitaryzm, [w:] M. Jaskólski [red.], Słownik historii doktryn politycznych. T. 4, Warszawa 2009,
s. 121-124.
M. Stefaniuk, Teoria elit Vilfreda Pareta, Lublin 2001, s. 129 i nast. Zob też. H. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002, s. 343-355.
M. Stefaniuk, dz. cyt, s. 135 i nat.
Zob. V. Pareto, Uczucia i działania: fragmenty socjologiczne, Warszawa 1994; V. Pareto, Traktat o socjologii
ogólnej, 2006; H. Domański, Struktura społeczna, Warszawa 2004, s. 226.
Na temat elitaryzmu i sposobu wyłaniania elit w myśli konserwatywnej II Rzeczypospolitej zob. W. Mich,
Myśl polskiego ruchu konserwatywnego, Lublin 1994, s. 59-60. Zob. również T. Kutrzeba, Elita jako czynnik
w technice rządzenia państwem, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, Kraków 1936.
Jakkolwiek Paruch podkreślał, iż zalążki myśli elitarystycznej u Piłsudskiego można znaleźć jeszcze w czasach jego działalności w Polskiej Partii Socjalistycznej W. Paruch, Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego
1926 – 1939, Lublin 2005, s. 380-381.
Piłsudski, rozliczając czas legionów, mówił do swoich zwolenników w 1923 roku: „szliśmy przeciw mniemaniu całego polskiego społeczeństwa, które w nas wychodzących ze swej własnej szkoły, nie chciało widzieć
ani zdatnych żołnierzy, ani zdatnych dowódców”, J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 6, Warszawa 1936-1938,
s. 62-63. Z kolei Rydz – Śmigły, pisząc o niechętnej postawie społeczeństwa polskiego, twierdził, iż „gotowe
było rzucać w nas kamieniami potępienia”. J. Stachiewicz, W. Lipiński [red.], Polska Organizacja Wojskowa:
Szkice i wspomnienia, Warszawa 1930, s. 12.
R. Graczyk, Konstytucja dla Polski. Tradycje. Doświadczenia. Spory, Kraków 1997, s. 28.
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szczególne zasługi dla istnienia państwa polskiego12. Poczucie przynależności do
elity było też ważnym czynnikiem spajającym środowiska byłych legionistów.
Jedną z najważniejszych ról przy tworzeniu się piłsudczykowskiej koncepcji
elitarystycznej odegrali: redaktor naczelny piłsudczykowskiej „Drogi” Adam
Skwarczyński i Sławek. Ten ostatni najbardziej konsekwentnie starał się tę zasadę
wprowadzić w życie. Skwarczyński uważał, iż w odrodzonej Polsce elitę władzy
powinny stanowić osoby najbardziej zasłużone w działaniu na rzecz odzyskania
niepodległości. Przypisywał im najwięcej wartości moralnych przedstawiając ich
jako jedyne osoby zdolne do pokierowania państwem, także w trakcie pokoju13.
Piłsudczyk ten konkludował, iż gdyby nie znalazły się aktywne jednostki zdolne
do podjęcia czynu niepodległościowego, bierny i gnuśny naród zginąłby pod
jarzmem zaborców14.
Zdaniem Skwarczyńskiego brak umiejętności twórczego myślenia o sprawach
państwowych oraz wyuczona przez zaborców bierność w sprawach społecznych
dyskwalifikowała większość środowisk politycznych do sprawowania władzy,
do czasu odpowiedniego ukształtowania narodu15. Zadanie to wypełnić mógł
tylko „zastęp ludzi czynu, zbrojnych wiarą, moralnością i mitem owym o Polsce
twórczej i potężnej między narodami”, których „podjąć tę odpowiedzialność jest
powołaniem i prawem”16. Oczywiście zastępem tym byli piłsudczycy17, co Skwarczyński wyraźnie podkreślał w polemice z tezami artykułu Tadeusza Hołówki
„Zagubiona złota Hramota” opublikowanym na łamach „Drogi” w 1926 roku18
pisząc „tymi odpowiedzialnymi pionierami nowej przyszłości możemy być (…)
tylko my (piłsudczycy – J.S.)”19. Naczelny ideolog obozu rządzącego stawiał przed
własnym środowiskiem zadanie przebudowy ustroju społecznego Polski, zhierarchizowania społeczeństwa oraz przyciągnięcie do współpracy wszystkich osób
chcących pracować dla Polski rozumianej jako „wielki, zbiorowy obowiązek”20.
W rozumieniu tego działacza społecznego elita wywodziła się zatem ze środowiska
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Szerzej o narodzinach i znaczeniu elitaryzmu dla kształtującego się obozu piłsudczykowskiego zob. J. Faryś,
Piłsudski i Piłsudczycy. Z dziejów koncepcji polityczno – ustrojowej (1918 - 1939), Szczecin 1991, s. 19, 71; A.
Micewski, W cieniu Marszałka Piłsudskiego. Szkice z dziejów myśli politycznej II RP, Warszawa 1969, s. 79,
A. Ajnenkiel, Piłsudczycy wobec państwa, [w:] W. Wrzesiński [red.], Polska myśl polityczna XIX i XX wieku,
t. 7: Państwo w polskiej myśli politycznej, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 1988, s. 147.
Skwarczyński stwierdzał m. in. „walkę polityczną o sprawę ogólnonarodową pozostawiły (partie polityczne,
a w szerszym zamyśle społeczeństwo – J. S.) z konieczności nielicznym jednostkom, które miały dość siły
woli i umiejętności ryzyka, by łamać się z trudnościami i prześladowaniami, ponosić ofiary, a w dodatku ze
strony własnego społeczeństwa ściągać na siebie liczne podejrzenia i opinie co najmniej wariatów, warchołów
i marzycieli”. A. Skwarczyński, Egoizm klasowy, „Naród i Wojsko” 1920, nr 26.
Tamże.
Zob. szerzej. Tenże, O władzę życia, „Droga” 1922, nr 1.
A. Płomieńczyk (A. Skwarczyński), Walka o nową Polskę, „Droga” 1923, nr 1-2, s. 1-6.
R. Wapiński, Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Gdańsk 1997, s. 210.
Zob. T. Hołówko, Zagubiona złota Hramota, „Droga” 1926, nr 3-4.
A. Skwarczyński, Odzyskana Hramota, „Droga” 1926, nr 6-7, s. 4.
Zob. A. Skwarczyński, Wskazania, Warszawa 1934, s. 133.

osób zasłużonych w walce o niepodległość Polski, uzupełniana osobami zaangażowanymi w pracy społecznej, akceptującymi kierowniczą rolę obozu rządzącego.
Skwarczyński starał się dowieść istnienia w Polsce elity władzy legitymującej
się zasługami na rzecz kraju, natomiast nie wdawał się w teoretyczne rozważania
dotyczące ogólnego statusu elit w społeczeństwie. Zagadnienie to rozwijał zwolennik Piłsudskiego, profesor filozofii prawa Uniwersytetu Poznańskiego, Czesław
Znamierowski, który, definiując pojęcie elity, dowodził, że jest to zbiór ludzi
wybrany z większej grupy, posiadający pewną wyróżniającą cechę, przedstawiającą dla społeczeństwa szczególnie ważną wartość21. O składzie elity decydował
sposób doboru i podmiot uprawniony w danej społeczności do jej wyłaniania22.
Wyróżnianie i hierarchizowanie ludzi ze względu na pewne osobiste właściwości
było naturalnym zachowaniem człowieka. Sam poznański profesor opowiadał
się za wyłanianiem elity na podstawie kryteriów moralnych dowodząc, że elita
spełnia najważniejszą rolę w budowie demokracji23. Prawnik ten wyróżniał dwa
rodzaje elit – pasożytniczą i rycerską 24. Pierwsza z nich izolowała się od reszty społeczeństwa, które miało służyć wyłącznie do zaspokajania jej potrzeb25.
W przeciwieństwie do nich elitę rycerską charakteryzowało bezinteresowne
zaangażowanie w działania na rzecz dobra społeczeństwa 26.
Rozważania Znamierowskiego na temat elitaryzmu uzupełniali warszawski
adwokat i działacz społeczny Mieczysław Szawleski oraz dziennikarz i korespondent „Gazety Polskiej” w Berlinie w latach 1933 – 1939 - Kazimierz Smogorzewski, nawiązujący w swojej myśli do założeń teorii elit Vilfreda Pareto. Szawleski
dowodził, iż elita kształtuje się samoistnie i naturalnie w każdym społeczeństwie,
obejmując jednostki najsilniejsze i zdolne objąć władzę nad całą zbiorowością 27.
Prawnik ten dowodził, że najczęściej elitą zostawali wojskowi, którzy, po jakimś
czasie, zamykali się we własnym gronie, uniemożliwiając dopływ świeżych sił
społecznych do elity, co było przyczyną ich obalenia i ustanowienia władzy nowej
uprzywilejowanej grupy28.
Wywody te uzupełniał Smogorzewski pisząc: „elity płyną poprzez narody
jak rzeki z ich licznymi dopływani (…) utrzymują swoją żywotność i swą czystość moralną dopóty, dopóki proces odnawiania funkcjonuje zadowalająco”29.
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Zob. K. Dembski, Czesława Znamierowskiego myśli o elicie i demokracji, „Ruch Prawniczy, Socjologiczny
i Ekonomiczny”, 1987, z. 3.
C. Znamierowski, Elita a demokracja, Poznań 1928, s. 5.
I. Jackiewicz, Przedmowa, [w:] C. Znamierowski, Elita, ustrój, demokracja, Warszawa 2001, s. 8.
C. Znamierowski, Elita a demokracja…, s. 27-31.
M. Smolak, Czesław Znamierowski. W poszukiwaniu sprawnego państwa, Poznań 2007, s. 47.
Szerzej o postawie pasożytniczej i rycerskiej elit politycznych zob. I. Jackiewicz, Posłowie okresu transformacji, czyli postawa rycerska i pasożytnicza polskiej sceny politycznej, [w:] K. Pałecki [red.], Elity polityczne
w Polsce, Warszawa 1992, s. 268-279.
M. Szawleski, Nowy świat. Traktat o Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1935, s. 99.
Tamże, s. 100.
K. Smogorzewski, Elitaryzm, [w:] Encyklopedia Nauk Politycznych (Zagadnienia społeczne, polityczne i gospodarcze), t. 2 E-J, Warszawa 1937, s. 79.
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Dziennikarz ten dowodził, iż elita ma największy wpływ na kształt państwa,
narzucając społeczeństwu ład polityczny i społeczny, jednakże harmonia i stabilność stworzonych struktur, uzależniona była od właściwej syntezy interesów
indywidualnych ze zbiorowymi. Tylko odpowiednie wyważanie „silnej ręki”
rządzących z „wybujałymi wolnościami” rządzonych prowadziły do stworzenia
sprawnie działającego aparatu państwowego30.
Na podstawie powyższych założeń kształtowała się piłsudczykowska koncepcja
zinstytucjonalizowania idei rządów elit, której głównym architektem był Walery
Sławek. Na zebraniu Legionistów 6 sierpnia 1933 roku prezes BBWR stwierdził,
że „państwo powinno dążyć do tego, by najlepsi, by ci, którzy w pracy na rzecz
dobra wspólnego przodują, byli najrozumniej wykorzystywani”31. Dowodził on,
że postęp społeczny był zawsze dziełem wybitnych jednostek, tworzących elitę
społeczeństwa32. W dawnej Polsce taką elitę tworzyło rycerstwo, które stworzyło
moralność rycerską – poczucie honoru, każące realizować idee służby dla narodu.
Do rycerstwa dokoptowywano, drogą nobilitacji, osoby spoza stanu szlacheckiego,
które zrównały się ze szlachtą zasługami wojennymi33. Na tych dwóch zasadach –
wyłanianie elity na podstawie zasług dla ogółu oraz równania ku górze – miała być
oparta realizacja postulatu elitaryzmu, umożliwiając dojście do głosu „czynnika
najbardziej aktywnego w budowaniu dobra ogólnego”34.
Bliski współpracownik Sławka, warszawski adwokat Stanisław Car uzasadniał istnienie różnicowania i wartościowania pracy obywatelskiej koniecznością
motywowania obywatela do „wyścigu zasług” wierząc, że podniesie to poziom
życia zbiorowego35. Im bardziej wartościowa była praca jednostki wykonywana
na rzecz ogółu, tym wyższe miejsce w hierarchii społecznej uzyskiwał wykonujący ją obywatel36. Z kolei profesor prawa Karnego i publicznego Uniwersytetu
Warszawskiego Wacław Makowski dowodził, iż najlepszym dowodem potwierdzającym zasadność piłsudczykowskich propozycji elitarystycznych był fakt,
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Tamże.
Wytyczne nowej konstytucji. Przemówienie Prezesa Walerego Sławka na akademii legionowej w dniu 6 sierpnia
1933 roku, „Gazeta Polska”, nr 216 z 7 sierpnia 1933.
Ideologia obozu Marszałka Piłsudskiego w świetle przemówień prezesa BBWR Walerego Sławka, Warszawa
1930, s. 17.
Tamże, s. 16.
Uzasadnienie tez konstytucyjnych, AAN, Akta BBWR, t. 81.
S. Car, Zasady nowej konstytucji, [w:], Car S., Na drodze ku nowej konstytucji, Warszawa 1934, s. 154.
Makowski dowodził, iż w nowych czasach praca stała się obowiązkiem wszystkich obywateli, a lenistwo
jest powszechnie potępiane, dlatego też zasada wyłaniania elit na podstawie zasług będzie skutkować
większym zaangażowaniem w pracę na rzecz ogółu. W. Makowski, Rzeczypospolita. Co każdy obywatel
o państwie i o konstytucji wiedzieć powinien, Warszawa 1935, s. 64. Sławek uważał, iż nie wszyscy obywatele
w społeczeństwie w pełni wykorzystywali swoje walory w pracy na rzecz ogółu, a takie rozwiązanie miało
ich do tego zachęcić. Ideologia obozu Marszałka Piłsudskiego w świetle przemówień prezesa BBWR Walerego
Sławka, Warszawa 1930, s. 17.
W. Makowski, Założenia ideologiczne państwowości polskiej, „Droga” 1930, nr 2, s. 116.

iż do rządzenia zwykle były wybierane osoby, które dały się poznać w pracy na
rzecz dobra ogółu37.
Zadaniem elity było kierowanie państwem oraz określanie, co jest dobrem
wspólnym. Z tego też powodu elita składać się miała z osób najbardziej kompetentnych, a tacy – w opinii piłsudczyków – rekrutowali się z osób najbardziej
zaangażowanych w prace na rzecz dobra wspólnego, a więc elita kreowana była
na podstawie kryteriów moralnych38. Konserwatysta i zwolennik Piłsudskiego
Kazimierz Władysław Kumaniecki pisał, iż dzięki temu polski model elitaryzmu
oparty został na kryteriach moralnych, a nie politycznych39. Stworzony w konstytucji system miał być elitaryzmem indywidualistycznym, który wywyższał
jednostki najbardziej aktywne i twórcze w życiu państwa40. Konstrukcja elity
oparta na indywidualnych zasługach zamiast przynależności do partii czy określonej grupy, miała jej zapewnić stały dopływ nowych twórczych sił i zabezpieczyć
przed skostnieniem oraz zamknięciem.
Szawleski uważał, iż piłsudczycy nie tworzyli tak naprawdę elit społecznych,
które zawsze istniały w każdym społeczeństwie, ale jedynie zmienili sposób ich
wyłaniania. Kryterium przynależności do nich nie był już wybór partyjny, ale
zasługi w pracy na rzecz społeczeństwa41. Rozwiązanie takie chwalił konserwatysta
i prawnik Adam Piasecki przekonując, że spowoduje to wyparcie dawnej demagogicznej walki wyborczej przez realny program działania, podparty uprzednią
działalnością prezentującej go osoby. Człowiekiem jutra miał być organizator
życia społecznego, a nie agitator42. Odmiennie uważali Skwarczyński oraz członek
„Naprawy” i zwolennik Piłsudskiego Teodor Seidler, dla których kryterium zaliczenia do elity powinno być przede wszystkim wykształcenie. Najwartościowsze
jednostki widzieli oni w warstwie inteligenckiej43. Założenie to zostało odrzucone
przez Sławka, który uważał, że uprzywilejowana warstwa społeczna powinna być
wyłaniana na podstawie kryterium zasług wojennych oraz społecznych. Prezes
BBWR przeforsował swoją wizję elity, umieszczając w niej przede wszystkim
kombatantów i działaczy społecznych. Do pomysłu oparcia elity – przynajmniej
w jakimś stopniu – na inteligencji powrócono w czasie tworzenia ordynacji wyborczej do sejmu z 1935 roku.
37
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Tenże, Rzeczypospolita…, s. 63.
Bardzo mocno akcentował to Kazimierz Kumaniecki twierdząc, iż w wyłanianiu elit polska konstytucja
wysunęła kryterium nie polityczne, ale moralne. K. Kumaniecki, Nowa konstytucja, Kraków 1935, s. 105.
Zob. też W. T. Kulesza, Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 177.
K. W. Kumaniecki, dz.cyt., s. 105-106.
K. Grzybowski, Deklaracja praw z 23 kwietnia 1935 roku. Komentarz prawniczy do pierwszej części ustawy
konstytucyjnej. „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne”, r. XXXI, Kraków 1938, s. 65-67.
M. Szawleski, dz.cyt., s. 198.
A. Piasecki, Droga do władzy w świetle nowej konstytucji, „Nowe Państwo” 1935, nr. 13, s. 31-32.
Zob. A. Skwarczyński, Wskazania…, s. 102; T. Seidler, Jednostka – Państwo - Rząd. Próba syntezy, Warszawa 1934, s. 73. Odmiennie uważał K. Zakrzewski, który negował taki sposób wyboru, opowiadając się za
wyłanianiem elit przez syndykaty. K. Zakrzewski, Zagadnienie inteligencji., „Droga” 1929, nr. 3.
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Osoby należące do elity miały za zadanie docierać do instynktu społeczeństwa
i przewodzić mu w pracy na rzecz państwa, co skutkować miało podźwignięciem
moralnym ogółu44. Z tego powodu niezwykle ważną rzeczą było, by w najwyższych
kręgach społecznych znalazły się tylko osoby w pełni na to zasługujące – według
określenia Seidlera, które najpełniej zintegrowały swoje „ja” z państwem45 – ponieważ tylko wtedy społeczeństwo miałoby zaufanie do elity46. Przed dostawaniem
się do elit osób przypadkowych, zabezpieczać miał system uzupełniania drogą
nominacji. Elementy najbardziej wartościowe w państwie miały wybierać najlepsze osoby z niższych kręgów społeczeństwa47. Stanowić to miało pełną realizację,
iż zasługa moralna otwierała drogę do elity i nie będzie w doborze osób żadnej
przypadkowości48.
Zasadę elitaryzmu realizował art. 7 Konstytucji kwietniowej stanowiący, iż
„wartością wysiłku i zasług obywatela na rzecz dobra powszechnego mierzone
będą jego uprawnienia do wpływania na sprawy publiczne”, których nie mogły
ograniczać pochodzenie, płeć, wyznanie czy narodowość49. Pewien idealizm tego
zapisu konstytucyjnego dostrzegał, skądinąd zwolennik rozwiązań ustrojowych
piłsudczyków, Znamierowski pisząc, że „(…) ci ludzie, którzy będą sprawować
władzę w państwie, będą najbardziej kompetentni w ustalaniu, co jest dobrem
powszechnym; że będą mieli najlepsze rozumienie i umiejętności dobierania
środków do osiągnięcia tego dobra powszechnego, że wreszcie będą mieli najlepszą
wolę do tego, by osiągnąć to dobro”50.
Sprecyzowanie tego bardzo ogólnego przepisu nastąpić miało w ustawie o Legionie Zasłużonych (LZ), który miał być organizacją skupiającą elitę kraju51. Autorem koncepcji był Sławek, a ona sama stanowiła jedną z nielicznych prób prawnego usankcjonowania zasady rządów elit, jakie pojawiły się w dwudziestoleciu
międzywojennym w Polsce52. Twórca projektu LZ podkreślał dwojakie znaczenie
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Ideologia obozu Marszałka Piłsudskiego…, s. 17 – 18.
T. Seidler, dz.cyt., s. 78.
Wytyczne nowej konstytucji. Przemówienie prezesa Walerego Sławka….
T. Seidler, dz.cyt., s. 80. Makowski na posiedzeniu połączonych Komisji Konstytucyjnych Sejmu i Senatu
w dniu 13 września 1933 roku stwierdził: „ci, którzy są najlepsi, wybierają tych, których uważają za najlepszych”. Protokół z posiedzenia połączonych grup konstytucyjnych, sejmowej i senackiej w dniu 13 września
1933, AAN, Akta BBWR, t. 79.
W. T. Kulesza, dz.cyt., s. 139. Zob. też A Speiser, Etyczne podstawy elitaryzmu, „Droga” 1934, nr 3.
Szerzej o problemie elitaryzmu zob. J.K. Kochanowski, Tłum i jego przywódcy. Warszawa 1906; M. Duverger,
Oligarchizacja przywództwa, [w:] Demokracja a elitaryzm władzy. Wybór źródeł, Kraków 2006.
C. Znamierowski, Konstytucja styczniowa i ordynacja wyborcza, Warszawa 1935, s. 51.
Początkowo w użyciu była nazwa „Kadra Obywatelska”, zmieniona ostatecznie na Legion Zasłużonych.
Zob. Protokół z posiedzenia połączonych grup konstytucyjnych, sejmowej i senackiej w dniu 8 września 1933.
Dyskusja nad „Statutem Kadry Obywatelskiej”, AAN, Akta BBWR, t. 79.
Projekt elitarnej organizacji społeczeństwa stworzyła również ONR – Falanga nazywając ją Organizacją
Powszechną Narodu. Zob. szerzej B. Piasecki, Duch czasów nowych a Ruch Młodych, Warszawa 1935;
M. Landau – Czajka, Naród i państwo w publicystyce polskiej skrajnej prawicy nacjonalistycznej w latach
1926 – 1939, „Dzieje Najnowsze” 1991, nr 3; M. Reutt, Zalety ustroju totalnego, „Pro Christo” 1937, nr 10;
K. Rogaczewska, Państwo i naród w myśli politycznej Ruchu Narodowo-Radykalnego ”Falanga”, „Acta
Uniwersitas Wratislaviensis”, Politologia XX, Wrocław 1996; A. Dudek, G. Pytel, Bolesław Piasecki. Próba

organizacji – z jednej strony miała pełnić funkcję wychowawczą – „przestawienia
obywatela z roli biernej na czynną wobec Państwa”53. Z drugiej zaś strony miała być
ona organem aparatu władzy państwowej. Wyłącznym uprawnieniem członków
LZ miało być bierne prawo wyborcze do senatu, który w ten sposób stać się miał
organem elity społecznej54. Piłsudczycy mocno akcentowali, iż ich elitę od innych
koncepcji, odróżniało przyznanie jej wyłącznie uprawnień politycznych, natomiast na gruncie społecznym nadal funkcjonować miała zasada egalitaryzmu55.
Określając skład nowej organizacji w projekcie ustawy patetycznie zapisano,
iż znajdą się w niej obywatele, którzy w walce o niepodległość życia nie szczędzili,
albo też dla wzmocnienia Państwa i jego obrony czynią więcej niźli im to obowiązek obywatelski nakazuje, a honor własny z godnością państwa zespalając, innym
za przykład cnoty obywatelskiej służyć mogą”56. Z mocy prawa przynależeć do
Legionu Zasłużonych należeć mieli kawalerowie orderów Virtuti Militari oraz
Krzyża Niepodległości, natomiast wszyscy inni godność „obywatela zasłużonego”
otrzymywać mieli z rąk Senatu, na wniosek kapituły złożonej z 30 osób57. Projekt
tworzył długą i skomplikowaną procedurę nadawczą, która wymagała ogłoszenia
o wszczęciu postępowania w „gazecie rządowej” oraz zbierania wszelkich zastrzeżeń co do osoby kandydata58. Obywatel, który „swym czynem rozsławił imię
Polski, albo swą powszechnie znaną działalnością wyróżnił się chlubnie w pracy
na rzecz dobra zbiorowego”, mógł otrzymać taką godność bez konieczności procedury sprawdzającej59. Biograf Sławka Jerzy Marek Nowakowski podkreślił, iż
w ten sposób zostawiano furtkę do przyjęcia czołówki piłsudczyków, którzy nie
znaleźliby się w składzie pierwszego senatu wybranego na nowych zasadach60.
Niewątpliwie należy zgodzić się ze słowami senatora z ramienia BBWR, konserwatysty - Michała Rostworowskiego, iż koncepcja elity, stworzona przez obóz
rządzący, była „jednym wielkim novum” i „eksperymentem dużej miary”61. Z tego
powodu nie wiadomo było, jak ciało o tak ogólnie ustalonym kształcie będzie
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biografii politycznej, Londyn 1990; B. Grott, Nacjonalizm chrześcijański, Kraków 1991; J.J. Lipski, Katolickie
Państwo Narodu Polskiego, Londyn 1994; J. Majchrowski, Polska myśl polityczna 1918 -1939. Nacjonalizm,
Warszawa 2000; S. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny, Warszawa 1985; M. Śliwa, Narodowo – Radykalny
model państwa totalitarnego w Polsce, „Dzieje Najnowsze” 1996; W. Wasiutyński, Naród rządzący, Warszawa
1935; Zasady programu Narodowo Radykalnego, Warszawa 1937.
Protokół połączonych grup konstytucyjnych Sejmu i Senatu w dniu 29 listopada 1933 roku, AAN, Akta BBWR,
t. 79.
Wytyczne nowej konstytucji. Przemówienie prezesa Walerego Sławka….
K. W. Kumaniecki, dz.cyt., s. 109.
Zapis ten był umieszczony w projekcie Kadry Obywatelskiej i ostatecznie nie znalazł się w statucie Legionu
Zasłużonych. Por. Statut Kadry Obywatelskiej, AAN, Akta BBWR, t. 89 i Załącznik do ustawy o Legionie
Zasłużonych. Statut Legionu Zasłużonych, AAN, Akta BBWR, t. 89.
Statut Kadry Obywatelskiej….
J. M. Nowakowski, dz.cyt., s. 121.
Statut Kadry Obywatelskiej….
J. M. Nowakowski, dz.cyt., s. 121.
Protokół z posiedzenia połączonych grup konstytucyjnych sejmowej i senackiej w dniu 30 listopada 1933.
Dyskusja ogólna nad poprawkami projektu konstytucyjnego. AAN, Akta BBWR, t. 79.
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funkcjonować w rzeczywistości. Obawy te nurtowały samego Sławka, który
stwierdził, iż „musimy sobie zdać sprawę, że przystępujemy do stworzenia ciała,
organu opartego na całkiem nowych podstawach (…) nie wiadomo czy rzecz, która
idealnie wygląda w koncepcji, będzie wyglądało tak samo w życiu”62. Pułkownik
uważał jednak, że „trzeba aby życie sprawdziło teorię”, jednakże zanim mogłoby
to nastąpić projekt musiał uzyskać aprobatę Piłsudskiego.
W dniu 31 stycznia 1934 roku, pięć dni po uchwalaniu konstytucji przez sejm,
Kazimierz Świtalski ze Sławkiem udali się do Piłsudskiego, w celu złożenia relacji
z posiedzenia sejmu, na którym przyjęto ustawę zasadniczą. Zgodnie z zapiskami „Diariusza” Świtalskiego jednym z tematów rozmowy był projekt Legionu
Zasłużonych, który zostały przez Marszałka ostro skrytykowany 63. Piłsudski
opowiedział się za demokratycznym sposobem wybierania senatorów, z pewnymi, ewentualnymi ograniczeniami tej zasady. Stanowczo odrzucił możliwość
realizacji projektu LZ, dodając, że nie da się znaleźć obiektywnego kryterium dla
„zasłużonych”, nominacje spowodują powstawanie konfliktów, w wyniku których
„ludzie (…) będą (…) pluć na siebie”64. Ponadto Marszałek miał zwrócić uwagę
na zmienność charakterów ludzkich, mówiąc, że nawet osoby bardzo ofiarne
oraz zdolne do największych poświęceń dla państwa, z biegiem czasu mogą się
zmienić w „zwykłych zjadaczy chleba”65.
Wprawdzie Piłsudski podkreślał, że „nie należy sobie brać do serca, że Komendant radzi”, ponieważ „zasadniczo nie ma zamiaru w sprawach konstytucyjnych
decydować”66, ale faktycznie oznaczało to konieczność rezygnacji z wdrażania
projektu. Pragmatyzm Piłsudskiego kazał mu negatywnie ustosunkować się
do równie podniosłych co marzycielskich pomysłów Sławka, postawił jednak
sanatorów w trudnej sytuacji uzasadnienia społeczeństwu rezygnacji z próby
skodyfikowania zasady elitaryzmu. Krok taki tłumaczono trudnością i złożonością zagadnienia, które dopiero w przyszłości miało być weryfikowane przez
rzeczywistość67.
Do pomysłów elitarystycznych Sławek powrócił po śmierci Piłsudskiego oraz
po rozwiązaniu przez siebie BBWR-u, usiłując zrealizować je w zupełnie nowej
formule pod postacią nowej organizacji grupującej elitę, będącej o wiele ściślej
związanej ze społeczeństwem. Wyrazem tych aspiracji „Gustawa” do ściślejszego
związania społeczeństwa z państwem była koncepcja powołania Powszechnej
Organizacji Społecznej (POS), jaka narodziła się na przełomie 1935/36 roku.
Koncepcja nowej organizacji wynikała z jednej strony z niechęci prezesa BBWR –
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Protokół z posiedzenia połączonych grup konstytucyjnych sejmowej i senackiej w dniu 29 listopada 1933 roku,
AAN, Akta BBWR, t. 79.
Zob. relację Świtalskiego ze spotkania. K. Świtalski, Diariusz 1919 -1935, Warszawa 1992, s. 653-665.
Tamże, s. 654.
B. Podoski, dz.cyt.,, s. 193.
K. Świtalski, dz.cyt., s. 193.
Motywację usunięcia z konstytucji zapisu o Legionie zasłużonym przytacza K. W. Kumaniecki, dz.cyt., s.
107-108.

u do partii politycznych oraz jego przekonania, że po wyeliminowaniu ich z życia
politycznego – czego dokonała niedemokratyczna ordynacja wyborcza z lipca 1935
roku – należało przystąpić do odpowiedniego zoorganizowania społeczeństwa68.
Z drugiej strony Nowakowski pisał, iż pomysł powołania jednolitej organizacji
społecznej silnie powiązanej z państwem wynikał także z ideologicznej porażki
Bezpartyjnego Bloku69. Wbrew zamierzeniom twórców BBWR niczym nie różnił
się od partii politycznych, bowiem występowały w nim wszystkie negatywne cechy
partyjniactwa – demagogia, głosowanie w sejmie na polecenie liderów, przypadki
korupcji i przyciąganie karierowiczów70. Z tego powodu Sławek zdecydował się
w październiku 1935 roku na rozwiązanie bloku i zastąpienie go zupełnie nowym
tworem politycznym71.
Projekt POS-u był bardzo ogólnikowy, a sam autor ograniczył się do przedstawienia go kilkunastu najważniejszym osobom w państwie do zaopiniowania,
co, jak należy sądzić, miało poprzedzić bardziej zaawansowane prace legislacyjne.
Pomysły Sławka zostały przyjęte bardzo nieprzychylnie przez elity obozu rządzącego, a sam autor po śmierci Piłsudskiego był stopniowo odsuwany od władzy,
aż ostatecznie został odstawiony na boczny tor życia politycznego kraju72. Przez
lata projekt Sławka znany był z pamiętników i wspomnień jego najbliższych przyjaciół73, co zmieniło się po odnalezieniu maszynopisu z zarysem wspomnianej
organizacji w aktach Władysława Zawadzkiego w Bibliotece Narodowej. Tekst
autorstwa Sławka został opublikowany w na łamach „Przeglądu Historycznego”
w 1989 roku przez Andrzeja Chojnowskiego74. Projekt był dosyć lakoniczny i bardzo ogólnikowy, a na podstawie jego analizy można wysnuć tylko bardzo ogólny
zarys organizacji, co dowodzi, że sam autor w chwili pisania posiadał zaledwie
mgliste wyobrażenie nowego tworu społecznego.
Nowa organizacja miała zagwarantować szerokie powiązanie państwa ze
społeczeństwem oraz oprzeć reprezentację obywateli na przedstawicielstwie
organizacji społecznych. Stanowiła w pewien sposób kontynuację procesu od68
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J. Nowakowski, dz.cyt., s. 145.
Szerzej o problemach wewnętrznych i funkcjonowaniu BBWR zob. A. Chojnowski, Piłsudczycy u władzy.
Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986,
s. 203-213.
Rozwiązanie BBWR wywołało spory ferment w szeregach jednolitej dotąd grupy pułkowników nie rozumiejących działań podejmowanych przez Sławka. A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie majowym. Zarys dziejów
politycznych Polski 1926 – 1939, Warszawa 1980, s. 437.
J. M. Nowakowski, dz.cyt., s. 148.
Projekt Sławka opisali w swoich pamiętnikach: Janusz Jędrzejewicz, Jan. Hoppe i Józef Winiewicz. Zob. J.
Jędrzejewicz, W służbie idei. Fragmenty pamiętników i pism, Londyn 1972; J. Hoppe, Wspomnienia, przyczynki,
refleksje, Londyn 1972; J. Winiewicz, Co pamiętam z długiej drogi życia, Poznań 1985. Opis POS-u zawiera
także pierwsza broszura dotycząca osoby Sławka autorstwa Tadeusza Schaetzela. T. Schaetzel, dz.cyt.
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partyjnienia społeczeństwa rozpoczętego postanowieniami ordynacji wyborczej
z 1935 roku75. Sławek pisał „ważne jest, by istniała organizacja społeczeństwa,
do której (…) niezorganizowane masy mogły odnosić się z pełnym zaufaniem
i gotowością słuchania jej rad i wskazań”76, stanowiąc jednocześnie czynnik wychowawczy i organizujący wyrażanie woli przez zbiorowość obywatelską. Istnienie
takiej organizacji umożliwiłoby szersze powiązanie społeczeństwa z państwem
oraz umożliwiłoby mu wzięcie na barki odpowiedzialności za losy państwa77.
Podstawowe komórki POS miały być tworzone w pierwszym rzędzie w powiatach. Zadanie to miało spocząć na barkach aktualnych posłów, którzy mieli
jednocześnie objaśniać obywatelom zasady funkcjonowania regionalnych komórek
organizacji78. W skład powiatowych struktur w pierwszym rzędzie wejść miały
samorządy oraz piłsudczykowskie organizacje społeczne. Możliwość akcesu do
struktur organizacji miały mieć zapewnione wszystkie inne organizacje społeczne
akceptujące założenia POS, wyrażające wolę współpracy oraz nie działające przeciwko państwu79. Trwale wykluczoną możliwość akcesu miały mieć wyłącznie partie polityczne. Ponadto do składu komórek powiatowych powoływane być mogły
„jednostki wyróżniające się kwalifikacjami umysłu i charakteru” nie należące do
żadnych organizacji społecznych80. W skład kierownictwa powiatowej organizacji
wchodzić mieli wszyscy kierownicy zrzeszonych organizacji społecznych.
Sławek przypuszczał, iż z czasem do POS-u przyłączą się wszystkie lub przynajmniej znaczna większość organizacji społecznych, co pozwoli ująć w jej ramy
praktycznie całe życie społeczne81. Wtedy koniecznie należałoby powołać wyższe
szczeble organizacji na poziomie województwa, wreszcie kierownictwo ogólnopaństwowe, a zwieńczeniem piramidy miał być Sejm82. POS miał być tworzony
oddolnie, co jak pisał Nowakowski, stanowiło największą słabość koncepcji, gdyż
właściwie Sławek zmierzał do utworzenia jednolitej organizacji o odgórnie narzuconym kształcie politycznym, czego nie dało się pogodzić z zasadą inicjatywy
społecznej przy jej tworzeniu83.
Projekt utworzenia POS jako organizacji zarządzanej przez piłsudczyków,
zhierarchizowanej oraz zmierzającej do objęcia całości życia społecznego, musiał
budzić skojarzenia z próbą budowy monopartii na wzór Związku Radzieckiego,
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J. M. Nowakowski, dz.cyt., s. 145.
W. Sławek, dz.cyt., s. 360.
T. Schaetzel, dz. cyt, s. 24.
W. Sławek, dz.cyt., s. 362.
W ten sposób piłsudczycy decydowaliby o składzie odpowiednich organizacji terenowych, co jest konsekwentną kontynuacją tendencji uwidocznionych w ordynacji wyborczej. Sposób ten pozwalał zagwarantować
zachowanie władzy przez obóz piłsudczykowski, gdyż to oni w mniemaniu Sławka posiadali odpowiednie
doświadczenie w kierowaniu życiem państwa. J. M. Nowakowski, dz.cyt., s. 146.
Osoby te miały się wyróżniać pracą i zaangażowaniem podejmowanym na rzecz życia społeczności lokalnej.
J. Jędrzejewicz, dz. cyt., s. 225-226.
W. Sławek, dz.cyt., s. 363.
J. M. Nowakowski, dz.cyt., s. 146.
Tamże, s. 147.

faszystowskich Włoch czy nazistowskich Niemiec oraz oskarżenia o dążenie do
utworzenia państwa totalnego84. Nowakowski zaznaczał, iż „koncepcja POS miała
zadatki na stanie się podstawą przebudowy państwa w duchu totalitarnym”85. Zamiarem samego Sławka z pewnością nie było dążenie do państwa totalnego, raczej
do ustanowienia patriarchalnej władzy państwa nad społeczeństwem, co widoczne
było w braku oficjalnej ideologii oraz założenia, iż państwo będzie całkowicie
kształtowało życie społeczne. Projekt organizacji był bardzo niedopracowany
i zawierał wiele sprzeczności. Niewątpliwie musiałby się jeszcze znacznie zmienić,
tak by można było mu nadać zamierzony przez autora kształt86. Nakreśloną przez
Sławka wizję cechowało marzycielstwo i brak realizmu politycznego87.
Koncepcja ta wynikała również z pewnych tendencji rodzących się w obozie
rządzącym po 1935 roku, a mianowicie odejściem od pragmatyki rządzenia charakterystycznej dla Piłsudskiego oraz uleganiem swoistej „modzie” na pełniejsze
podporządkowanie życia społecznego państwu. Idee stworzenia organizacji obejmującej swym zasięgiem cały naród Polski przejęło od Sławka otocznie polityczne
generała Edwarda Rydza – Śmigłego. Pomimo faktu, iż Generalny Inspektor Sił
Zbrojnych na przesłany mu na początku 1936 roku przez Sławka list z projektem
POS, sucho odpowiedział, iż „nie widzi celu takiej organizacji”, grzebiąc tym
samym polityczne projekty byłego prezesa BBWR88, wydaje się, że w gruncie
rzeczy koncepcja ta znalazła jego uznanie. Odmowa jej realizacji udzielona została
ze względów taktycznych, mających na celu całkowite wyeliminowanie Sławka
z gry politycznej89. Zaledwie rok po napisaniu tych słów, w lutym 1937 roku,
pod egidą Generalnego Inspektora powołana została nowa organizacja mająca
skonsolidować „zdekomponowanych” po 1935 roku piłsudczyków – Obóz Zjednoczenia Narodowego90.
Koncepcje Sławka wywołały spore poruszenie w społeczeństwie oraz dyskusje
we wszystkich środowiskach politycznych. Daleko do jednolitego stanowiska
było nawet w ramach obozu rządzącego, w którym toczyły się ostre dyskusje,
co do kształtu rozwiązań instytucjonalnych elity, a nawet sensu ich prawnego
sankcjonowania. W literaturze podkreśla się, iż kształt elitaryzmu w Konstytucji
84
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A. Micewski wysuwał tezę, iż na proponowanej przez Sławka organizacji w największym stopniu skorzystać
miały środowiska narodowo – radykalne, które mogły opanować POS, a następnie przejąć władzę w państwie.
A. Micewski, Z geografii politycznej II Rzeczypospolitej, Kraków 1963, s. 76.
J. M. Nowakowski, dz.cyt., s. 148.
A. Chojnowski podkreślał, iż po odrzuceniu koncepcji POS w 1936 roku Sławek nie zrezygnował z prac
mających skonkretyzować kształt POS, które prowadził co najmniej do 1938 roku. A. Chojnowski, Utopia
utracona Walerego Sławka…, s. 356-357.
J. M. Nowakowski, dz.cyt., s. 150.
J. Jędrzejewicz, dz. cyt., s. 252.
Proces eliminacji Sławka oraz rozpad grupy pułkowników przedstawił J. M. Nowakowski. Zob. J. M. Nowakowski, dz.cyt., s. 148 i 151-159.
Szerzej na temat struktury organizacyjnej Obozu Zjednoczenia Narodowego zob. T. Jędruszczak, Piłsudczycy
bez Piłsudskiego. Powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego w 1937 roku, Warszawa 1963. Ideologia obozu
została przedstawiona przez J. Majchrowski, Silni – Zwarci – Gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia
Narodowego, Warszawa 1985.
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Kwietniowej oraz kryteria przynależności do elity miały za zadanie zapewnić
ciągłość władzy środowisku piłsudczykowskiemu i ten cel realizowały 91. Niektórzy
piłsudczycy niejednokrotnie otwarcie przyznawali się, iż gwarancja sprawowania
przez nich władzy była głównym celem tej regulacji. Na posiedzeniu komisji
konstytucyjnych sejmu i senatu dnia 30 listopada 1933 roku senator z ramienia
BBWR, konserwatysta Michał Rostworowski stwierdził „nie potrzebujemy się
wstydzić, że chcemy utrwalić władzę naszego obozu, bo uważamy, że obóz ten
jedynie jest zdolny do rządzenia Polską”92. Według relacji Podoskiego odmiennie
do tego zagadnienia podchodził Sławek, który na pytanie Bogusława Miedzińskiego o to, w jaki sposób nowa konstytucja gwarantuje utrzymanie władzy przez
obóz rządzący, miał odpowiedzieć, iż konstytucja pisana była dla Polski, a nie
dla obozu rządzącego i „jeśli obóz okaże się niezdolny do sprawowania władzy,
niech od niej odejdzie”93.
Koncepcje elitarystyczne pułkownika Walerego Sławka były bardzo idealistyczne i przez to trudne do zrealizowania w rzeczywistości. Bardzo dyskusyjny
był krąg osób jakie miały przynależeć do projektowanych przez niego organizacji
elit – Legionu Zasłużonych oraz Powszechnej Organizacji Społecznej. Według projektów pułkownika należeć do nich mieli wszyscy obywatele, którzy legitymowali
się wysiłkiem i zasługami w pracy na rzecz dobra powszechnego. Niewątpliwie
największą trudnością, jaką musiały napotkać te projekty przy próbie wcielenia
ich w życie było precyzyjne określenie kryteriów mierzenia zasług obywateli.
Główny architekt zasady elitaryzmu w Konstytucji Kwietniowej starał się znaleźć obiektywne kryterium dla wydzielenia elity ze społeczeństwa, które w pełni
uzasadniałoby szerszy zakres praw dla tej uprzywilejowanej grupy. Kryterium
odznaczeń wojskowych, które zaproponował było krytykowane, zarówno przez
opozycję, jak i znaczną cześć piłsudczyków. Pomimo tego, że pułkownikowi
nie udało się stworzyć organizacji grupującej elitę, tym niemniej pewne zasady
elitaryzmu znalazły się w ordynacji wyborczej do senatu z 1935 roku. Dalszemu
wprowadzaniu w życie koncepcji elitarystycznych przeszkodziło odsunięcie
Sławka na boczny tor życia politycznego przez Mościckiego i Rydza – Śmigłego.
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E. Gdulewicz, Zasada jednolitej i niepodzielnej władzy prezydenta w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z 23 kwietnia 1935, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” Sectio G 1974, v. XXI, 1, s. 1-2.
Protokół z posiedzenia połączonych grup konstytucyjnych sejmowej i senackiej w dniu 30 listopada 1933.
Dyskusja ogólna nad poprawkami projektu konstytucyjnego. AAN, Akta BBWR, t. 79.
B. Podoski, dz.cyt., s. 196.
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Walery Sławek’s Ideas Concerning The Elite
and Their Implementation
(Summary)
This paper presents the ideas of Walery Sławek – a close associate of Józef Piłsudski
and a key contributor to the April Constitution. Sławek believed that the country should be
run by the most valuable individuals with significant achievements in serving the society.
Veterans decorated with the Virtuti Militari Cross or the Independence Cross, as well
as those who distinguished themselves serving the community in peacetime would fall
under this category. The former of these would belong to the so–called Legion of Merit
(Legion Zasłużonych), an organisation bringing together the élite of the state by law;
while the latter would be nominated. The members of the Legion of Merit would have
a wider range of political rights than ordinary citizens, including the sole right to elect
senators. Walery Sławek’s ideas had not been accepted by Józef Piłsudski, and therefore
the Legion of Merit Act – intended to be complementary to the 1935 Constitution – was
not enacted. After Piłsudski’s death at the end of 1935, Sławek returned to the idea of an
élite organisation, the so–called General Social Organisation (Powszechna Organizacja
Społeczna). This body was supposed to consist of individuals with special achievements
in working for the common good. According to the project, the organisation’s county
branches would have an exclusive right to elect members of the Parliament. The project
was quashed by Marshal Rydz–Śmigły and President Mościcki, and Sławek himself eventually retired from political life.
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O

dradzające się w listopadzie 1918 r. Wojsko Polskie stanęło przed koniecznością rozwiązania problemów związanych z odbudową i budową rodzimej
tradycji. Między innymi, wynikało to z faktu, iż od 1831 r. naród polski nie
posiadał własnych narodowych i regularnych sił zbrojnych, a tragiczna epoka
rozbiorów spowodowała dotkliwą lukę w rozwoju rodzimej tradycji wojskowej.
W wyniku tego ówczesne władze wojskowe oraz armia zmuszone były zaczynać
jej odtwarzanie wychodząc ze stanu, jaki ukształtował się przed 1831 r., głównie
zaś w Legionach Polskich we Włoszech, Wojsku Polskim Księstwa Warszawskiego
oraz w armii Królestwa Polskiego. Ponadto, tam gdzie to było możliwe, starano się
również sięgać do czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a przede wszystkim
do dziejów wojsk koronnych oraz do etosu Powstania Styczniowego. Jednocześnie
obficie wykorzystywano też dorobek powstały w polskich formacjach wojskowych
istniejących podczas I wojny światowej, a przede wszystkim w Legionach Polskich
i w Korpusach Polskich w Rosji.
Efektem tych działań był w miarę spójny i czytelny system oparty, między
innymi, na określonej symbolice i etosie, które nadały wojsku II Rzeczypospolitej
narodowy charakter i w racjonalny sposób związały go z dziejami oręża polskiego
epoki przedrozbiorowej oraz okresu dziewiętnastowiecznych walk o wyzwolenie
narodowe1. Wskutek tego udało się nawiązać zerwaną w 1795 r. ciągłość narodowej
1

* Materiał ten jest kontynuacją artykułu: A. Smoliński, Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski jako szef
rumuńskiego 16 Regimentu Piechoty, „Imponderabilia.” Biuletyn Piłsudczykowski, (Gdańsk) 2011, Nr 2, s.
75-91.
** Jednymi z elementów, gdzie działania tego typu uwidaczniały się w sposób szczególny były choćby kształt
umundurowania oraz system barw broni i oddziałowych jakie przed 1939 r. funkcjonowały w Wojsku
Polskim - szerzej vide choćby: H. Wielecki, Kolorystyka w ubiorze Wojska Polskiego w latach 1919-1939,
„Muzealnictwo Wojskowe”, Warszawa 1992, tom 5; idem, Polski mundur wojskowy 1918-1939, Warszawa
1995; A. Smoliński, Umundurowanie formacji dragonów w roku 1919 na tle munduru kawaleryjskiego Wojska
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historii opartej o istnienie niepodległej państwowości i jej armii.
Warto też tutaj podkreślić, iż znalazło to pozytywny wydźwięk w ówczesnym
społeczeństwie. Zaakceptowało ono bowiem i uznało za swoją tradycję, którą
kultywowało Wojsko Polskie i Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej2.
Potwierdzeniem słuszności przyjętych wtenczas rozwiązań był przebieg kampanii
jesiennej 1939 r. oraz późniejsze walki formacji polskich na wielu frontach II wojny
światowej, które znacznie wzbogaciły dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie3.
W Wojsku Polskim okresu II Rzeczypospolitej istniało co najmniej kilka
wyznaczników świadczących o sięganiu do rodzimej i jednocześnie europejskiej
tradycji. Wydaje się jednak, iż do najważniejszych z nich, obok sztandarów i „barwy”, czyli munduru należały także nazwy własne i szefostwa poszczególnych
oddziałów4.

2

3
4
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Polskiego, „Arsenał Poznański”, (Poznań) 1997, R.VI, Nr 2 (20); idem, Umundurowanie wz. 1917 i barwy
artylerii konnej, „Artyleria w Operacji i w Walce. Studia i Materiały”, (Toruń) 1998, R.V, Nr 5; idem, Barwa
artylerii Wojska Polskiego w latach 1918-1939, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. Józefa Bema, (Toruń) 2001, R.XXXIV, Nr 20; idem, Kilka uwag o oznakach, proporczykach i innych, nie tylko
kawaleryjskich imponderabiliach, „Grajewskie Zeszyty Historyczne. Zapis”. Materiały do Dziejów 9 Pułku
Strzelców Konnych, (Grajewo) 2002, zeszyt 4 (8); idem, Barwy kawalerii i artylerii konnej – rzecz święta,
„Pro Memoria” Pismo Miłośników Przeszłości, (Warszawa) 2003, Nr 3 (2); idem, Barwa strzelców konnych
II RP (1919-1939). Część 1, „Grajewskie Zeszyty Historyczne Zapis”. Materiały i Studia do Dziejów 9 Pułku
Strzelców Konnych, (Grajewo) kwiecień-czerwiec 2004, zeszyt 2 (14); Część 2, (Grajewo) październik-grudzień 2004, zeszyt 4 (16); idem, Barwa polskiej artylerii konnej w latach 1915-1920, „Mars”. Problematyka
i Historia Wojskowości. Studia i Materiały, (Warszawa-Londyn) 2005, tom 19.
Szerzej vide: A. S. Tomaszewski, Własną ścieżką poprzez życie. Fragmenty wspomnień 1918-1970, Kraków
1978; J. Bocheński, Wspomnienia, Kraków 1994; F. Kusiak, Życie codzienne oficerów Drugiej Rzeczypospolitej,
Warszawa 1992; J. Odziemkowski, Armia i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, Warszawa 1996; J. Kęsik, Naród
pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918-1939, Wrocław 1998; A. Ignatowicz,
Przygotowanie obronne społeczeństwa w Polsce (1921-1939), Warszawa 2010.
Vide choćby: J. Murgrabia, Symbole wojskowe Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1946, Warszawa
1990.
Szerzej na temat genezy i dziejów europejskiej i polskiej tradycji szefostw wojskowych vide: P. A. Rost,
Szefostwa honorowe i szefostwa polskich oddziałów kawalerii 1918-1939 r., [w:] Wojsko Polskie 1914-1922.
Tom 2. Praca zbior. pod red. B. Polaka, Koszalin 1986; A. Smoliński, Europejskie i polskie tradycje szefostw
wojskowych XVI – XX wieku. Część 1, „Pro Memoria”. Pismo Miłośników Przeszłości, (Warszawa) 2004, Nr
2 (11); Część 2, 2004, Nr 3 (12); idem, Szef czy patron – tradycja i współczesność w Wojsku Polskim, [w:] Od
armii komputowej do narodowej. II Dzieje militarne Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku.
Praca zbior. pod red. M. Krotofila, A. Smolińskiego, Toruń 2005; idem, Szefostwa i szefowie pułków kawalerii
Wojska Polskiego z lat 1919-1939, „Grajewskie Zeszyty Historyczne Zapis”. Materiały i Studia do Dziejów
9 Pułku Strzelców Konnych, (Grajewo) październik – grudzień 2006, zeszyt 4 (20); idem, Hetman wielki
litewski Jan Karol Chodkiewicz jako szef 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich armii II Rzeczypospolitej, [w:] Wojny
północne w XVI-XVIII wieku. W czterechsetlecie bitwy pod Kircholmem. Praca zbior. pod red. B. Dybasia,
Toruń 2007; idem, Szefostwa i szefowie dywizjonów artylerii konnej Wojska Polskiego II RP, „Grajewskie Zeszyty Historyczne Zapis”. Materiały i Studia do Dziejów 9 Pułku Strzelców Konnych oraz Grajewa i Okolicy,
(Grajewo) 2007, zeszyt 3-4 (23-24); idem, Szefostwa w Wojsku Polskim w latach 1919-1939 oraz ich związek
z polską i europejską tradycją wojskową, „Pro Memoria”. Pismo miłośników przeszłości, (Warszawa) 2008,
Nr 1 (18); idem, Szefostwa i szefowie dywizjonów artylerii konnej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej oraz
ich europejskie i polskie tradycje, [w:] Artyleria polska. Historia - teraźniejszość – przyszłość (myśl wojskowa,
szkolnictwo artyleryjskie, technika i uzbrojenie). Materiały pokonferencyjne. II konferencja naukowa Toruń
13-14 maja 2008 r. Praca zbior., Toruń 2008; idem, Osoba hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza jako czynnik wykorzystywany w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim w Wojsku Polskim II
Rzeczypospolitej, [w:] Wojsko a społeczeństwo na Kujawach i Pomorzu (Prace Komisji Historii Bydgoskiego

Przedwojenne Wojsko Polskie, jak o tym pisano już wcześniej, znało dwa
rodzaje szefostw, a mianowicie rzeczywiste i honorowe. W tym drugim i częściej
występującym wówczas przypadku szefem takim stawała się osoba historyczna,
z którą pułk czuł się w jakiś sposób związany i której pamięć była przez niego
kultywowana, lecz która z oczywistych powodów nie mogła wyrazić zgody na
objęcie szefostwa. Z tego też powodu oddział stawał się jedynie jej imienia5.
Natomiast szefostwa rzeczywiste sprawowały osoby aktualnie żyjące, które
jednocześnie oficjalnie wyraziły na to zgodę. Doskonałym przykładem może być
tutaj choćby osoba Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Epopeja
legionowa, niemieckie więzienie, a następnie ogromny wkład w odbudowę niepodległego państwa i w końcu również zwycięstwo w wojnie polsko-sowieckiej
oraz w pozostałych konfliktach o niepodległość i granice” z lat 1918-1921 spowodowały, iż w siłach zbrojnych cieszył się on ogromnym autorytetem, uznawanym
także przez znaczną część jego politycznych adwersarzy. Poza tym przed 1926 r.
w oddziałach o tradycji legionowej otaczano go niemal kultem, co po zamachu
majowym już w całej armii stało się jednym z istotniejszych czynników wychowawczych. Sytuacja taka trwała również po jego śmierci w maju 1935 r. i wydaje
się, iż Wojsko Polskie było najskuteczniejszym propagatorem umacniania w społeczeństwie Rzeczypospolitej wizji Marszałka jako zwycięskiego wodza oraz
męża opatrznościowego6.
Istniejąca wówczas sytuacja nie oznacza oczywiście, iż miały miejsce jakiekolwiek naciski czy też rozkazy władz wojskowych nakazujące czy choćby sugerujące
konieczność obierania szefów, w tym także starania się o szefostwo rzeczywiste
w osobie Marszałka Józefa Piłsudskiego, przez poszczególne oddziały Wojska
Polskiego. Wręcz przeciwnie. Było to zjawisko rozpoczęte już w 1919 r. wskutek
oddolnej inicjatywy formacji, głównie kawaleryjskich7.

5

6

7

Towarzystwa Naukowego, tom XXI). Praca zbior. pod red. Z. Biegańskiego i W. Jastrzębskiego, Bydgoszcz
2009.
Szerzej vide chociażby: Warszawa, Centralne Archiwum Wojskowe (dalej cyt. CAW), Wojskowe Biuro
Historyczne, 341.1.52. Pismo szefa Wojskowego Biura Historycznego generała brygady J. Stachiewicza z 30
VI 1928 r.; A. Smoliński, Szef czy patron – tradycja i współczesność w Wojsku Polskim...; idem, Hetman wielki
litewski Jan Karol Chodkiewicz jako szef 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich armii II Rzeczypospolitej...; idem,
Szefostwa i szefowie dywizjonów artylerii konnej Wojska Polskiego II RP...; idem, Szefostwa i szefowie dywizjonów artylerii konnej Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej oraz ich europejskie i polskie tradycje...; idem,
Osoba hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza jako czynnik wykorzystywany w wychowaniu
patriotycznym i obywatelskim w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej...
Podobnie było również w przypadku cywilnej części społeczeństwa polskiego. Szerzej o tych kwestiach
pisali: P. Cichoracki, Z nami jest On”. Kult Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wojsku Polskim w latach 19261939, Wrocław 2001; idem, Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku Marszałka Józefa Piłsudskiego
w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939, Kraków 2005; H. Hein-Kircher, Kult
Piłsudskiego i jego znaczenie dla państwa polskiego 1926-1939, Warszawa 2008. Ponadto vide także: Idea
i czyn Józefa Piłsudskiego. Praca zbior. pod red. W. Sieroszewskiego, Warszawa 1934; J. Cisek, Józef Piłsudski
w Krakowie, Kraków 2003.
Szerzej vide: A. Smoliński, Szefostwa i szefowie pułków kawalerii Wojska Polskiego z lat 1919-1939...
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Dlatego też nie powinno nikogo dziwić, że pierwszą formacją której szefem
rzeczywistym od marca 1919 r. był ówczesny Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny,
a późniejszy Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski był 1 Pułk Szwoleżerów.
Przed 1939 r. cały szereg oddziałów samodzielnych wszystkich trzech ówczesnych broni głównych oraz instytucji wojskowych otrzymał Pierwszego Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego jako legalnie zatwierdzonego szefa rzeczywistego lub
honorowego.

Szefostwa oddziałów piechoty
Późniejszy 1 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego był oddziałem
posiadającym najstarszy rodowód w całym Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej.
Jego tradycje rozpoczęły się kształtować bowiem wraz z utworzeniem w Krakowie
dnia 3 sierpnia 1914 r. z członków dotychczasowych Polskich Drużyn Strzeleckich oraz Związku Strzeleckiego 1 Kompanii Kadrowej. W zamiarach Józefa
Piłsudskiego miała stać się ona załążkiem Wojska Polskiego tworzonego u boku
Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej8. Po fiasku akcji powstańczej
w Królestwie Polskim, wraz z utworzeniem Legionów Polskich, 27 sierpnia tego
roku powstał dowodzony przez Piłsudskiego 1 Pułk Piechoty Legionów, który
stał się następnie podstawą I Brygady Legionów Polskich, gdyż z wydzielonych
wtenczas z jego składu batalionów utworzono 2-gi, przemianowany ostatecznie
na 5 Pułk Piechoty Legionów, a w końcu także 7 Pułk Piechoty Legionów. Spowodowało to, że w grudniu nowym dowódcą 1 Pułku Piechoty Legionów został
ówczesny major, a późniejszy marszałek Edward Śmigły-Rydz. Wraz z macierzystą brygadą oddział uczestniczył w całej epopei Legionów Polskich, a w wyniku
„kryzysu przysięgowego” z lipca 1917 r. został rozwiązany. Ostatni rozkaz ukazał
się 18 września tego roku9.
Już jednak jesienią 1918 r. dawni jego żołnierze przystąpili do odtwarzania
swego pułku, który zgodnie z rozkazem ówczesnego Naczelnego Wodza i Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 4 stycznia 1919 r. stał się jednym
z pułków dziedziczących dawną tradycję formacji legionowych10. Natomiast 16
8
9

10
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Szerzej, poza częścią niżej cytowanej literatury vide również: M. Majchrowski, Pierwsza Kompania Kadrowa.
Portret oddziału, Kraków 2004.
Obszerniej o ich skomplikowanej i ciekawej historii vide: W. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej
wojny światowej 1914-1918, Warszawa 1990; M. Klimecki, W. Klimczak, Legiony Polskie, Warszawa 1990; W.
Milewska, J. T. Nowak, M. Zientara, Legiony Polskie 1914-1918. Zarys historii militarnej i politycznej, Kraków
1998; J. Snopko, Finał epopei Legionów Polskich 1916-1918, Białystok 2008.
Wtenczas bowiem Naczelnik Państwa i Wódz Naczelny pułkom od 1 do 6 nadał nazwę „Legionów” w celu
„utrwalenia tradycji ich bojów i ofiarnej ich pracy w warunkach najcięższych”. Postanowienie to opublikowano w rozkazie Nr 19 szefa Sztabu Generalnego z 15 I 1919 r. Natomiast jego zatwierdzenie nastąpiło
na mocy rozkazu Nr 24 szefa Sztabu Generalnego z 16 I 1919 r., przy czym prawo do używania tej nazwy
rozszerzono wtenczas także na 7, 8 i 9 Pułki Piechoty – vide choćby: CAW, Wojskowe Biuro Historyczne,
341.1.52. Pismo szefa Wojskowego Biura Historycznego generała brygady J. Stachiewicza z 30 VI 1928 r.

stycznia tego roku z dotychczasowych zalążków formalnie utworzono 1 Pułk Piechoty Legionów. Od samego początku swego istnienia miał on charakter elitarny.
Od wiosny 1919 r. brał udział w wojnie polsko-sowieckiej. Do najważniejszych
operacji, w których pułk uczestniczył należały „wyprawa wileńska” i „wyprawa
kijowska”, a także „bitwa warszawska” i „bitwa niemeńska”. Za zasługi bojowe
sztandar 1 Pułku Piechoty Legionów został udekorowany Krzyżem Srebrnym
Orderu Wojennego Virtuti Militari11. Poza tym orderem tym oraz Krzyżem Walecznych i innymi odznaczeniami nagrodzeni zostali liczni oficerowie i szeregowi
służący w jego szeregach w latach 1914-192012.
Wydaje się, iż to zatwierdzone dopiero 18 marca 1938 r.13 szefostwo należy
traktować, chyba jedynie jako historyczne, czyli honorowe. Nie ma bowiem śladów
świadczących o tym, iż oddział wcześniej podejmował jakieś działania mające
na celu pozyskanie zgody Józefa Piłsudskiego na przyjęcie szefostwa rzeczywistego. Z drugiej jednak strony należy pamiętać o szczególnych związkach, jakie
łączyły Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z tym opartym na etosie
legionowym, pierwszobrygadowym, i wybitnie „piłsudczykowskim” pułkiem14.
Taka sama uwaga dotyczy również kolejnych dwóch pułków piechoty o pochodzeniu legionowym i przemianowanych w tym samym czasie. Zauważyć
jednak należy, że nazwa pułku sugeruje jednak szefostwo rzeczywiste. Być może
więc, że sprawa ta wyglądała jednakże podobnie do tego, jak to miało miejsce
w przypadku 1 Pułku Artylerii Lekkiej. Pamiętać jednak trzeba, iż w armii II
Rzeczypospolitej reguła ta nie zawsze była należycie przestrzegana.
Podobna była także historia 5 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego.
Powstał on bowiem 18 grudnia 1914 r. poprzez wydzielenie z 1 Pułku Piechoty
Legionów jego dotychczasowych II i IV Batalionów. Utworzono z nich wtenczas 2 Pułk Piechoty Legionów15, który ostatecznie otrzymał numer 5-ty. Wraz

11
12

13
14

15

G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945. Wykazy odznaczonych za czyny
z lat 1863-1864, 1914-1945, Koszalin 1997, s. 100.
J. Borkowski, Dzieje 1-go Pułku Piechoty Legionów (lata wojny polsko-rosyjskiej 1918-1920), Warszawa 1929, s.
5 i passim; S. Pomarański, Zarys historii wojennej 1-go Pułku Piechoty Legionów, Warszawa 1931, s. 6 i passim;
Księga chwały piechoty. Praca zbior. pod red. B. Prugar-Ketlinga, E. Quirini, Warszawa 1937-1939 – metryka 1
Pułku Piechoty Legionów; W. Markert, 1 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Pruszków 2006, s. 3-12.
Szerzej, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, vide także: W. Lipiński, Walka zbrojna o niepodległość
Polski w latach 1905-1918, Warszawa 1935; H. Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908-1914,
Warszawa 1935; W. Potkański, Ruch narodowo-niepodległościowy w Galicji przed 1914 rokiem, Warszawa
2002.
Dodatek Tajny Nr 4 do Dziennika Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 4 z 18 III 1938 r., poz. 32.
Problemu tego nie wyjaśnia także opracowanie E. Domańskiego, E. Kospath-Pawłowskiego, P. Matusaka, J.
Odziemkowskiego, T. Paneckiego, T. Rawskiego (1 Dywizja Piechoty w dziejach oręża polskiego, Pruszków
1998), gdzie został on pominięty całkowitym milczeniem. Warto również pamiętać, iż być może początków
tego szefostwa należy szukać jeszcze w okresie legionowym, a więc przed lipcem 1917 r.
Niekiedy można spotkać informację, iż jego ówczesna nazwa brzmiała „2 Pułk Strzelców I Brygady”. Używano jej ponoć aż do końca 1915 r., jednak tylko wewnątrz I Brygady Legionów. Natomiast oficjalnie był to
„5 Pułk Piechoty Legionów”.
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z I Brygadą Legionów przeszedł on całą epopeję Legionów Polskich, a jego dzieje
zakończył wspomniany już wcześniej „kryzys przysięgowy” z lipca 1917 r.
Odtwarzanie tego oddziału rozpoczęło się w Krakowie już w ostatnich dniach
października i pierwszych dniach listopada 1918 r. Pierwsza grupa jego żołnierzy
odjechała na front wojny polsko-ukraińskiej, pod Przemyśl, już 10 listopada. Potem
wzięli oni udział w odsieczy dla walczącego Lwowa. Natomiast sformowany na
nowo pułk już w kwietniu 1919 r. uczestniczył w „wyprawie wileńskiej”, a potem
walczył z wojskami sowieckimi na Wieleńszczyźnie oraz nad Dźwiną. W 1920
r. wraz z 1 Dywizją Piechoty Legionów pomaszerował na Kijów, a następnie, po
odwrocie z Ukrainy, wziął udział w zwycięskiej „bitwie warszawskiej” i zakończonej sukcesem „bitwie niemeńskiej”. Zasługi bojowe z lat 1914-1920 spowodowały,
że sztandar 5 Pułku Piechoty Legionów został udekorowany Krzyżem Srebrnym
Orderu Wojennego Virtuti Militari16. Oprócz tego orderem tym oraz Krzyżem
Walecznych i innymi odznaczeniami nagrodzeni zostali liczni oficerowie i szeregowi służący wtenczas w jego szeregach17.
Podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzednio opisanego pułku
szefostwo Józefa Piłsudskiego 5 Pułk Piechoty Legionów posiadał oficjalnie dopiero od 18 marca 1938 r.18
Późniejszy 6 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego powstał dopiero
27 lipca 1915 r. w Rozprzy koło Piotrkowa na mocy decyzji cesarsko-królewskich
władz wojskowych oraz Komendy Legionów jako 6 Pułk Piechoty Legionów. We
wrześniu tego roku odszedł na front nad Styrem, gdzie walczył w składzie I Brygady Legionów. W lipcu 1917 r. jego żołnierze odmówili złożenia zatwierdzonej
przez Niemców przysięgi i pułk rozwiązano.
Otwarzanie tego dawnego legionowego pułku rozpoczęło się w Jabłonnie
w marcu 1919 r.19 Mimo to już w kwietniu wziął on udział w „wyprawie wileńskiej”,
czym rozpoczął swój udział w wojnie polsko-sowieckiej, który zakończył dopiero
w październiku 1920 r. Jego dalszy szlak bojowy był taki sam, jak pozostałych,
a omówionych powyżej pułków 1 Dywizji Piechoty Legionów. W uznaniu zasług
tego oddziału dla odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ustalenia jej granic
sztandar 6 Pułku Piechoty Legionów udekorowany został Krzyżem Srebrnym
Orderu Wojennego Virtuti Militari20. Poza tym orderem tym, a także Krzyżem
Walecznych i innymi odznaczeniami nagrodzeni zostali liczni oficerowie oraz
podoficerowie i szeregowi służący w tym czasie w jego szeregach21.
16
17

18
19
20
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G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, op. cit., s. 100.
Szerzej na temat dziejów tego oddziału, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, vide choćby: K. Bąbiński,
Zarys historii wojennej 5-go Pułku Piechoty Legionów, Warszawa 1929, s. 3 i passim; Księga chwały piechoty...
– metryka 5 Pułku Piechoty Legionów; D. Faszcza, 5 Pułk Piechoty Legionów, Pruszków 1994, s. 3 i passim.
Dodatek Tajny Nr 4 do Dziennika Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 4 z 18 III 1938 r., poz. 32.
Należy jednak pamiętać, że wcześniejszą proweniencję miał I Batalion 24 Pułku Piechoty, który 21 kwietnia
1919 r. przemianowano na III Batalion 6 Pułku Piechoty Legionów.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, op. cit., s. 100.
Obszerniej na temat dziejów tego oddziału, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, vide chociażby: E.

Również w przypadku tego pułku szefostwo Pierwszego Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego oficjalnie zatwierdzone zostało dopiero 18 marca 1938 r.22
Odmienna była natomiast tradycja i pochodzenie późniejszego 41 Suwalskiego Pułku Piechoty imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Począł się bowiem
formować w Zambrowie w połowie grudnia 1918 r. w oparciu o ochotników
z Suwalszczyzny oraz z obszarów, które wówczas wchodziły już w skład Republiki
Litewskiej. Wtenczas bowiem w ramach Dywizji Litewsko-Białoruskiej23 tworzono
1 Suwalski Pułk Strzelców. Na 41 Suwalski Pułk Piechoty przemianowano go
w lipcu 1919 r. Od pierwszych dni marca tego roku, w składzie wojsk polskiego
Frontu Litewsko-Białoruskiego, brał udział w walkach z Armią Czerwoną. Następnie po służbie na polsko-litewskiej linii demarkacyjnej, w kwietniu 1920 r. wziął
udział w „wyprawie kijowskiej”, a potem w odwrocie Wojska Polskiego z Ukrainy.
Dalej w sierpniu tego roku, w składzie 5 Armii, walczył z Sowietami nad Wkrą,
po czym przerzucono go na Suwalszczyznę przeciw wojskom litewskim. Podczas
zwycięskiej „bitwy niemeńskiej” w składzie 1 Dywizji Piechoty Legionów znowu
walczył z Armią Czerwoną 24.
Odniesione w toku tych zmagań sukcesy oraz wykazane wtenczas przez służących w jego szeregach żołnierzy męstwo spowodowały, że sztandar pułku został
odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari25. Poza tym
orderem tym oraz Krzyżem Walecznych i innymi odznaczeniami nagrodzono
też licznych jego żołnierzy.
Wbrew temu co sugerowała nazwa tego oddziału, najprawdopodobniej, Marszałek Józef Piłsudski był jednak jego szefem rzeczywistym. Prawo do używania
tego szefostwa pułk otrzymał bowiem już 17 kwietnia 1919 r.26
Jeszcze inne były tradycje 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Powstał on bowiem w październiku 1919 r.27, w ramach
ówczesnych Wojsk Wielkopolskich, jako Kaszubski Pułk Strzelców należący
do formującej się wówczas ochotniczej Pomorskiej Dywizji Strzelców. W jego
szeregach mieli służyć przede wszystkim ochotnicy pochodzący z Kaszub. Jego
formowanie trwało do maja 1920 r.
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Skarbek, Zarys historii wojennej 6-go Pułku Piechoty Legionów, Warszawa 1929, s. 3 i passim; Księga chwały
piechoty... – metryka 6 Pułku Piechoty Legionów; W. Markert, 6 Pułk Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego,
Pruszków 2001, s. 3-8.
Dodatek Tajny Nr 4 do Dziennika Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 4 z 18 III 1938 r. poz. 32.
Późniejszej 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, a ostatecznie 19 Dywizji Piechoty.
Księga chwały piechoty... – metryka 41 Suwalskiego Pułku Piechoty Marszałka Józefa Piłsudskiego.
G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, op. cit., s. 100.
CAW, Wojskowe Biuro Historyczne, 341.1.52. Pismo szefa Wojskowego Biura Historycznego generała brygady
J. Stachiewicza z 30 VI 1928 r.; CAW, Gabinet Ministra Spraw Wojskowych, 300.1.480. Pismo szefa Gabinetu
Ministra Spraw Wojskowych l. dz. 13376/23.G.M. z sierpnia 1923 r.; Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw
Wojskowych Nr 15 z 23 XI 1937 r. poz. 175.
Rozkaz o jego formowaniu dowództwo Dywizji Strzelców Pomorskich wydało 8 X 1919 r. Jednak za pierwszy
moment rzeczywistego jego istnienia należy uznać dzień 15 X tego roku.
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Mimo to już w styczniu tego roku uczestniczył w przejmowaniu tej części
Pomorza, która została przyznana Polsce na mocy traktatu w Wersalu. Natomiast
na front przeciwsowiecki oddział wyruszył 3 czerwca i został włączony do składu
Armii Rezerwowej generała Kazimierza Sosnkowskiego, wraz z którą wziął udział
w zakończonej powodzeniem polskiej kontrofensywie. Następnie wycofywał się
nad Bug, po czym w składzie 4 Armii nacierał w czasie polskiej ofensywy sierpniowej oraz walczył podczas „bitwy niemeńskiej”, tocząc wielodniowe i krwawe
boje pod Horodcem28.
Przyjęcie przez Józefa Piłsudskiego szefostwa tego pułku odbyło się w sposób
następujący. Obywatele ziemi kaszubskiej powodowani głębokim szacunkiem dla
Naczelnego Wodza postanowili poprosić go, aby przyjął Kaszubski Pułk Strzelców
pod swoją opiekę. W związku z tym 24 października 1919 r. delegacja złożona
z wybitnych przedstawicieli Kaszubów udała się do Belwederu i wraz z delegacją
żołnierzy tego pułku złożyła petycję nstępującej treści:
„Do Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Wojsk Polskich, Komendanta Józefa Piłsudskiego
– wiernych synów Polski Kaszubów Prus Królewskich i Pomorza
Petycja
Wiekowe kajdany Ojczyzny naszej skruszone, pęta niewoli odpadły. Pod skrzydła opiekuńcze
Matki naszej Polski, dąży dziś z sercem wezbranym miłością lud Kaszubski i czuje już świtanie jasnej
chwili złączenia i rwie się zaświadczyć przed całym światem, że Kaszub chce i umie być Polakiem. ‘Za
Twoim przewodem złączym się z Narodem’, gdyż pierwsze potężne uderzenia młotem, druzgocącym
niewolę, z Twej ręki, Komendancie padły.
Hołd Ci składamy, Naczelniku i Wodzu. Hołd życia i krwi najlepszych synów ziemi naszej żołnierzy Kaszubów i pokornie prosimy racz przyjąć jako Szef pod Twe wysokie zarządzenie nasz Pułk
Kaszubski. Prowadź go i doprowadź ku chwale i potędze naszej Wielkiej Ojczyzny.
Wojskowo – cywilna delegacja kaszubska:
	Łaszowski Stefan poseł do Sejmu i wojewoda pomorski,
Skrzyński Stanisław podpułkownik i dowódca dywizji,
Lipski Bolesław starosta pucki,
Zakrzewski Władysław kapitan i szef sztabu dywizji
Sprzęga Augustyn rolnik,
Dyniemirski Jan porucznik i adiutant,
Włoch Ignacy rolnik,
Biegocki Jan podporucznik,
Błaszowski Paweł podporucznik,
Hirsz Jan plutonowy,
28
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Szerzej na temat dziejów tego oddziału vide: W. Jankiewicz, Zarys historii wojennej 66-go Kaszubskiego Pułku
Piechoty im. Marszałka J. Piłsudskiego, Warszawa 1929, s. 3 i passim; Księga chwały piechoty... – metryka
66 Kaszubskiego Pułku Piechoty imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego; S. Krasucki, Śześćdziesiąty Szósty
Kaszubski, Chełmno 1998, s. 17-48.

	Łukowicz Bronisław starszy strzelec,
Kostka Leon strzelec”29.

Po wręczeniu tej petycji w imieniu żołnierzy pułku przemówił plutonowy
Jan Hirsz, który w krótkich żołnierskich słowach zapewnił Naczelnika Państwa
i Naczelnego Wodza, że Kaszubi, pomimo długiej niemieckiej niewoli i nadzwyczajnych wysiłków germanizacyjnych, nie dali się zniemczyć, że czuli się zawsze
Polakami oraz, że „sercem gorącym miłują swoją Polską Ojczyznę”.
Naczelny Wódz Józef Piłsudski ze wzruszeniem podziękował za wyrazy tak
serdecznych uczuć i „wyraził zgodę, by pułk nosił jego imię”. Od tego też momentu
oddział w nazwie swojej przybrał imię ‘Marszałka Józefa Piłsudskiego’, ślubując
sobie, że czynami swymi dowiedzie, iż godzien był tego wielkiego zaszczytu. [...]
Nazwa pułku ulegała kilkukrotnym zmianom i wreszcie ustaliła się w [...] brzmieniu:
’66 Kaszubski Pułk Piechoty Imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego’”30.
W rzeczywistości, wbrew temu co sugerowała oficjalna nazwa tego pułku,
w której znalazło się stwierdzenie „imienia”, Pierwszy Marszałek Polski Marszałek Józef Piłsudski nie był szefem honorowym, lecz rzeczywistym tego pułku, na
co ustnie (z zadowoleniem”) już w 1919 r. wyraził przecież swą zgodę31. Wydaje
się, że, najprawdopodobniej, na powstaniu tej niezgodnej z europejską tradycją
nieścisłości zaważył brak wśród oficerów Adiutantury Generalnej Naczelnego
Wodza dokładnej znajomości różnicy pomiędzy szefostwem honorowym, a rzeczywistym oraz skutków, jakie powinno to pociągać w konstruowaniu oficjalnej
nazwy oddziału. Nikt też tego błędu nie próbował potem naprawić.
Związek pułku z szefem nie ograniczył się do tego jednorazowego aktu. Bowiem już 15 sierpnia 1920 r., na froncie, Naczelny Wódz jako szef 66 Kaszubskiego
Pułku Piechoty przyjął jego delegację, z którą rozmawiał przez dłuższą chwilę,
wypytując z wielkim zainteresowaniem o losy swojego pułku i życząc mu żołnierskiego powodzenia w dalszej służbie Ojczyźnie32.
Ponadto 26 sierpnia przejeżdżającemu przez Łomżę Józefowi Piłsudskiemu
pułk ofiarował cztery sowieckie sztandary zdobyte 16 sierpnia 1920 r. na 511 i 512
Pułkach Strzelców pod wsią Okrzeja33.
Natomiast już po zakończeniu „walk o niepodległość i granice” szef ufundował dla pułku przepisowy sztandar, który został mu wręczony w Grudziądzu
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Cyt. za: W. Jankiewicz, op. cit., s. 8.
Ibidem, s. 8-9.
CAW, Wojskowe Biuro Historyczne, 341.1.52. Pismo szefa Wojskowego Biura Historycznego generała brygady J. Stachiewicza z 30 VI 1928 r.; 16 Dywizja. Jej powstanie, organizacja i udział w walkach. W 10-letnią
rocznicę istnienia 1919-1929. Praca zbior., Grudziądz 1929, s. 14-16; W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium
życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935. Tom II. 1918-1926, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994, s. 113; S. Krasucki,
op. cit., s. 21-22.
W. Jankiewicz, op. cit., s. 23.
Ibidem, s. 23-24.
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22 września 1929 r. przez generała dywizji Norwid-Nuegebauera. Na sztandarze
tym znalazły się też monogramy szefa34.

Szefostwa oddziałów artylerii i kawalerii
Wśród formacji artylerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej tylko jedna
posiadała szefa w osobie Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Był
to 1 Pułk Artylerii Polowej Legionów Polskich, od 1931 r. 1 Pułk Artylerii
Lekkiej Legionów Polskich, a ostatecznie 1 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów
Józefa Piłsudskiego.
Pułk ten miał legionową przeszłość, a powstał już 18 sierpnia 1914 r., kiedy
to ówczesny Komendant Legionów Polskich Józef Piłsudski wydał rozkaz o formowaniu artylerii. Jego istnienie sankcjonował rozkaz Komendy Legionów z 30
września tego roku, na mocy którego utworzono 1 Pułk Artylerii Legionów.
Poszczególne jego baterie oraz dywizjony już od października 1914 r. brały udział
w walce, aż do jesieni 1916 r. dzieląc losy I i II Brygady, a także całych Legionów.
Jego udział w epopei legionowej zakończyła odmowa złożenia przysięgi w lipcu
1917 r. oraz likwidacja pułku z dniem 18 września tego roku. Z resztek służących
w nim oficerów i szeregowych utworzono artylerię walczącego nadal przy boku
Cesarsko-Królewskiej Armii Austro-Węgierskiej Polskiego Korpusu Posiłkowego.
Przetrwał on do lutego 1918 r.35
Odtwarzanie 1 Pułku Artylerii Legionów rozpoczęło się w Krakowie 6 listopada 1918 r., a w dwa dni później pod Przemyśl, przeciw Ukraińcom, odeszły pierwsze dwa plutony armat. Początkowo oddział walczył w rozproszeniu,
mianowicie poszczególnymi bateriami. Na początku 1919 r. otrzymał oficjalną
nazwę 1 Pułku Artylerii Polowej Legionów. Ponadto w czerwcu tego roku w jego
skład wcielono formowany wówczas w Rembertowie 12 Pułk Artylerii Polowej,
co spowodowało znaczne zmiany organizacyjne, gdyż pułk rozrósł się do trzech
dywizjonów. Po pokonaniu Ukraińców latem 1919 r. tak zorganizowany oddział
został przerzucony na Front Litewsko-Białoruski, gdzie rozpoczął walki z Armią
Czerwoną. W styczniu 1920 r. wraz ze swą macierzystą 1 Dywizją Piechoty Legionów walczył o Dyneburg.
Następnie wiosną tego roku wziął udział w „wyprawie kijowskiej”, a 8 maja
wkroczył do Kijowa. Już jednak 10 czerwca 1920 r. rozpoczął się polski odwrót,
który pułk zakończył dopiero 9 sierpnia nad Bugiem w rejonie Sokala. Oddział
przewieziono jednak do nowego miejsca koncentracji 1 Dywizji Piechoty Legionów, w szeregach której do 16 sierpnia brał udział w zwycięskiej „bitwie war34
35
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Księga chwały piechoty... – metryka 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Szerzej o dziejach tej legionowej formacji artylerii vide choćby: G. Baumfeld, Artylerii Legionów Pułk Pierwszy,
Kraków 1917; W. Chocianowicz, Dzieje 1 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów Józefa Piłsudskiego, Londyn 1967;
W. Kozłowski, Artyleria polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej, Łódź 1993.

szawskiej”, a we wrześniu 1920 r. w kończącej wojnę polsko-sowiecką „bitwie
niemeńskiej”. Ostatni poważniejszy bój stoczyła jego 9 Bateria dnia 13 października 1920 r. pod Radoszkowiczami.
W dowód uznania zasług 1 Pułku Artylerii Polowej Legionów w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ukształtowania jej granic państwowych
3 grudnia 1920 r. trąbki sygnałowe jego baterii odznaczone zostały Krzyżami
Srebrnymi Orderu Wojennego Virtuti Militari36. Poza tym spora część żołnierzy
także została udekorowana tym najwyższym odznaczeniem bojowym, a także
Krzyżami Walecznych oraz innymi odznaczeniami polskimi i obcymi37.
Zgodę na przyjęcie tego szefostwa wyraził Marszałek ustnie już w lutym 1920
r. Fakt ten nie został jednak wówczas potwierdzony żadnym oficjalnym rozkazem.
Mimo tego szefostwo to w nazwie pułku było używane już przed 18 marca 1938
r.38, kiedy to sprawę tę załatwiono formalnie i zgodnie z wolą zainteresowanych39.
Przedstawione powyżej okoliczności powodują, iż Marszałka Józefa Piłsudskiego
należy traktować jako szefa rzeczywistego tego pułku.
Podobnie jak w przypadku artylerii spośród 40 pułków kawalerii samodzielnej
Wojska Polskiego Marszałek był szefem tylko jednego z nich, mianowicie 1 Pułku
Szwoleżerów. Był to kolejny oddział o legionowej proweniencji. Początkiem jego
dziejów był słynny patrol dowodzony przez Władysława Belinę-Prażmowskiego,
który 2 sierpnia 1914 r. pieszo przekroczył granicę pomiędzy Austro-Węgrami
a Cesarstwem Rosyjskim. Z patrolu tego przyprowadzono konie, co spowodowało,
że 6 sierpnia ta pierwsza od 1864 r. formacja polskiej jazdy na czele 1 Kompanii
Kadrowej wkroczyła do Królestwa Polskiego.
Potem nastąpił rozwój organizacyjny legionowej kawalerii. Szybko, gdyż
już w sierpniu tego roku powstał 1 Szwadron Ułanów Legionów Polskich, który
walczył w składzie 1 Pułku Piechoty Legionów, a potem w szeregach I Brygady.
W styczniu 1915 r. utworzono 2 Szwadron, co spowodowało powstanie Dywizjonu
Ułanów Legionów Polskich, a w końcu listopada tego roku, po dalszej jego rozbudowie, utworzono 1 Pułk Ułanów Legionów Polskich. Jego formalne istnienie
zatwierdził rozkaz Komendy Legionów ze stycznia 1916 r.
Ten czteroszwadronowy oddział kawalerii legionowej uczestniczył we wszystkich walkach Legionów na Wołyniu, po czym został został przesunięty w rejon
Baranowicz, a potem do Królestwa Polskiego, mianowicie do Ostrołęki. Tam też,
36
37

38

39

G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, op. cit., s. 101.
Obszerniej o jego historii, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, vide także: R. Lewicki, Zarys historii
wojennej 1-go Pułku Artylerii Polowej Legionów, Warszawa 1929, s. 5 i passim; P. Zarzycki, 1 Pułk Artylerii
Lekkiej, Pruszków 1995, s. 3-14.
W 1928 r. generał J. Stachiewicz stwierdził: „Pułk starał się o tę nazwę [1 Pułku Artylerii Polowej Legionów
imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego – przyp. A.S.] od kilku lat, posiadając zgodę Pana Marszałka od lutego
1920 r.”
CAW, Wojskowe Biuro Historyczne, 341.1.52. Pismo szefa Wojskowego Biura Historycznego generała brygady
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poz. 32; P. Zarzycki, op. cit., s. 19-22; A. Smoliński, Barwa artylerii Wojska Polskiego w latach 1918-1939...,
s. 488.

69

podobnie jak pozostałe formacje byłej I Brygady, w lipcu 1917 r. odmówił złożenia
przysięgi i w końcu sierpnia został rozwiązany40.
Rzeczywiste odtwarzanie pułku rozpoczęło się już w pierwszych dniach listopada 1918 r. w Chełmie i okolicy oraz we Włodawie i Hrubieszowie. Powstał
wówczas 1 Pułk Ułanów, który 8 stycznia 1919 r. został przemianowany na 1
Pułk Szwoleżerów. Od grudnia 1918 r. do marca 1919 r. brał on udział w walkach
z Ukraińcami, po czym przetransportowano go do Warszawy, a stamtąd w kwietniu na Front Litewsko-Białoruski, gdzie wziął udział w „wyprawie wileńskiej”.
We wrześniu 1919 r. pułk pełnił służbę na polsko-litewskiej linii demarkacyjnej,
gdzie przebywał do marca 1920 r. Następnie wziął udział w polskiej ofensywie
na Mozyrz i Kalenkowicze, potem w „wyprawie kijowskiej”, a w maju i czerwcu
w polskim przeciwnatarciu na Froncie Litewsko-Białoruskim. Po powtórnym
wejściu w skład sił polskich operujących na południowym odcinku frontu polsko-sowieckiego walczył z 1 Armią Konną i uczestniczył w odwrocie z Ukrainy oraz
następnie w składzie Frontu Północnego wziął udział w „bitwie warszawskiej”
i w końcu w ramach Korpusu Jazdy pułkownika Juliusza Rómmla w pościgu za
pobitymi wojskami sowieckimi. Jego ostatnią akcją bojową podczas wojny polsko-sowieckiej był zakończony sukcesem udział w słynnym zagonie jazdy Wojska
Polskiego na Korosteń, który miał miejsce w dniach od 8 do 13 października 1920 r.
„Za całokształt pracy bojowej sztandar pułku otrzymał krzyż Virtuti Militari
V klasy. Dekoracja sztandaru odbyła się w Chełmie w dniu 19 marca 1921 roku.
Cały pułk ustawił się na dziedzińcu koszar piechoty, oczekując ukochanego szefa
pułku, który na dzień dekoracji wybrał dzień swoich imienin”41. Ponadto Orderami Wojennymi Virtuti Militarii oraz Krzyżami Walecznych, a także innymi
odznaczeniami nagrodzono wtenczas wielu oficerów, podoficerów i szwoleżerów42.
Okoliczności przyjęcia przez ówczesnego Naczelnika Państwa i Naczelnego
Wodza, a późniejszego Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego szefostwa rzeczywistego 1 Pułku Szwoleżerów tak po latach wspominał jeden z jego
ówczesnych oficerów:
40

41
42
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Na temat jego ówczesnych, legionowych dziejów vide chociażby: J. Karcz, W. Kryński, Zarys historii wojennej
1-go Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1931; J. Smoleński, 1 Pułk Ułanów Leg. Pol. Beliny
im. Józefa Piłsudskiego w dziejach odrodzonej kawalerii polskiej, „Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej”.
Kwartalnik historyczny, (Londyn) 1964, tom V, Nr 35; Pierwszy Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 19141945. Praca zbior., Londyn 1987; P. Hubiak, Belina i jego ułani. Opracowanie not biograficznych K. Stepan,
Kraków 2003.
J. Karcz, W. Kryński, op. cit., s. 64; G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, op. cit., s. 101.
Szerzej o wojennych dziejach tego pułku, poza częścią wcześniej cytowanej literatury, vide również: J. Karcz,
W. Kryński, op. cit., s. 5 i passim; A. Smoliński, Organizacja polskiej jazdy samodzielnej podczas „wyprawy
wileńskiej” i działań Wojska Polskiego na Wileńszczyźnie (kwiecień - czerwiec 1919 r.), „Zeszyt Naukowy
Muzeum Wojska”, (Białystok) 1998, Nr 11, s. 14-25; idem, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X
1918 r. do 25 IV 1920 r., Toruń 1999, s. 43-45; idem, Odtwarzanie formacji jazdy i artylerii konnej pochodzenia legionowego przez Dowództwo Wojsk Polskich w Lublinie. Październik 1918 r. – początek 1919 r., „Studia
i Materiały do Historii Wojskowości”, (Białystok) 2003, tom XL, s. 161 i passim; J. S. Wojciechowski, 1 Pułk
Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, Pruszków 1995, s. 5-12.

„Jeszcze byłem w szpitalu, gdy do Warszawy przyjechał z frontu major Dreszer43
i polecił mi, abym przyszedł do niego. Okazało się, że mamy iść do Belwederu prosić
Komendanta, aby przyjął szefostwo naszego pułku. Podobno jeszcze w Ostrołęce,
przed kryzysem przysięgowym, korpus oficerski 1 Pułku Ułanów Legionów uchwalił, aby zwrócić się z prośbą do Komendanta Józefa Piłsudskiego o przyjęcie szefostwa
i pozwolenie używania nazwy 1 Pułk Ułanów Józefa Piłsudskiego. Teraz Dreszer,
znając tę uchwałę, postanowił ją zrealizować. Niestety nie pamiętam daty, chyba
było to na początku marca 1919 r.44 , gdy przybyliśmy do Belwederu około południa
w dość dużej delegacji. Był z nami gen. [Roman – przyp. A.S.] Kawecki, Generalny
Inspektor Kawalerii, podpułkownik Belina-Prażmowski [...], major Orlicz-Dreszer,
ja jako adiutant pułku i jeszcze paru oficerów, podoficerów i ułanów lub już może
szwoleżerów. [...] Komendant przyjął szefostwo i pułk od tego dnia nosił nazwę
Józefa Piłsudskiego, 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego (a nie imienia)”45.
To ostatnie stwierdzenie pamiętnikarza jest o tyle istotne, iż czasami również
w przedwojennych, nawet oficjalnych publikacjach, można napotkać błędną
nazwę tego pułku, a mianowicie „1 Pułk Szwoleżerów imienia Marszałka Józefa
Piłsudskiego” lub też „1 Pułk Szwoleżerów imienia Józefa Piłsudskiego”46. Często
też bezkrytycznie błędy te powtarzane są przez współczesnych autorów47.
W takich, opisanych powyżej okolicznościach 1 Pułk Szwoleżerów otrzymał
szefostwo. Jednocześnie w tradycji oraz w życiu służbowym Marszałek funkcjonował jako szef rzeczywisty. Wydaje się też, iż w podobny sposób szefostwo to
traktowano w pułku także po śmierci Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 r.

Szefostwa formacji innych wojsk i służb
Poza wymienionymi wcześniej oddziałami Pierwszy Marszałek Polski Józef
Piłsudski był także szefem dwóch innych formacji. Pierwszą z nich był 1 Szpital
43
44

45
46
47

Gustaw Orlicz-Dreszer późniejszy generał.
Natomiast Przemysław A. Rost (op. cit., s. 340) oraz Jerzy Stanisław Wojciechowski (op. cit., s. 7), za Janem
Karczem i Wacławem Kryńskim (op. cit., s. 7) podają, iż miało to jakoby nastąpić dopiero w grudniu 1919 r.
Niestety żaden z tych autorów nie podał innych źródeł potwierdzających tę informację. Tymczasem o roku
1919 r., bez podawania miesiąca, swego czasu pisał także generał J. Stachiewicz – vide: CAW, Wojskowe Biuro
Historyczne, 341.1.52. Pismo szefa Wojskowego Biura Historycznego generała brygady J. Stachiewicza z 30 VI
1928 r. Momentu tego nie precyzuje też Leszek Rościszewski (1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego 19181939, Warszawa 1993, s. 32), który przytoczył jedynie czas skierowania do Ministerstwa Spraw Wojskowych
prośby w tej sprawie i wprowadzenia pierwotnych inicjałów szefa, mianowicie dzień 25 III 1920 r. Mimo
sygnalizowanych tutaj wątpliwości poza dyskusją pozostaje rok 1919 jako moment przyjęcia szefostwa przez
późniejszego Pierwszego Marszałka Polski. Warto też tutaj zauważyć, iż część pamiętnikarzy w ogóle nie
wspomina o tych faktach – vide choćby: A. L. Korwin-Sokołowski, Fragmenty wspomnień 1910-1945, Paryż
1985.
J. Szostak, Moja służba Niepodległej. Wspomnienia 1897-1939, Warszawa 1987, s. 53.
Vide chociażby: Kalendarz wojskowy na rok 1928, Warszawa 1928, s. 157.
Vide chociażby: G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, op. cit., s. 101.
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Okręgowy imienia Marszałka Piłsudskiego, który szefostwo, tym razem jednak
już tylko honorowe otrzymał oficjalnie 25 września 1937 r.48
Jednak z racji niejednoznaczności zapisów zawartych w oficjalnych dokumentach wojskowych oraz specyfiki organizacji wojskowej służby zdrowia, głównie
jeżeli chodzi o przynależność ewidencyjną służącego w niej personelu medycznego,
trudno jest bezspornie stwierdzić, czy w przypadku szpitali wojskowych mamy do
czynienia z szefostwami rozumianymi w taki sposób, jak to miało miejsce odnośnie oddziałów broni głównych, a więc piechoty, artylerii i kawalerii ówczesnego
Wojska Polskiego. Najczęściej jednak w rozkazodawstwie tego czasu spotyka się
formułę w rodzaju: „Nadanie nazw formacjom sanitarnym”. Wydaje się więc, iż
z tego oraz innych powodów, choć z pewnymi zastrzeżeniami, akty te można
określać jako nadawanie szefostw honorowych szpitalom wojskowym. Zauważyć
jednak należy, iż problem ten, podobnie jak całość zagadnień szefostw wojskowych sił zbrojnych II Rzeczypospolitej, wymaga dalszych i pogłębionych badań.
Kolejną i jednocześnie ostatnią instytucją posiadającą takie szefostwo był
lwowski Korpus Kadetów Nr 1 Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego szefostwo
rzeczywiste Marszałek przyjął ponoć 17 marca 1933 r.49
Z powyższego widać, iż w okresie lat 1919-1938 Józef Piłsudski przyjął szefostwo rzeczywiste bądź też został szefem honorowym dziewięciu formacji lub
instytucji ówczesnego Wojska Polskiego. Wśród nich było pięć pułków piechoty,
po jednym pułku artylerii i kawalerii oraz jeden szpital i korpus kadetów. Zdecydowanie dominowały formacje o legionowej, pierwszobrygadowej przeszłości,
którą posiadały trzy pułki piechoty oraz pułk artylerii i pułk kawalerii. Poza tym
sztandary bądź trąbki sygnałowe aż sześciu z tych formacji, za zasługi bojowe z lat
1914-1920, odznaczonych zostało Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti
Militari. Wynika więc z tego, iż była to elita ówczesnych polskich sił zbrojnych.
Zgodnie z ukształtowaną w Europie oraz w Polsce wojskową tradycją formacje,
które otrzymały szefostwo Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, poza
prawem do noszenia na umundurowaniu monogramów szefa oraz umieszczania
ich na różnych elementach symboliki oddziałowej50, uzyskiwały również prawo do
używania odpowiedniej nazwy w formie pisemnej na różnego rodzaju oficjalnej
dokumentacji wojskowej, zarówno tej jaka pozostawała w pułku, jak i tej która
wychodziła na zewnątrz oraz prawo do umieszczenia pełnej nazwy oddziału na
bramie koszarowej, sztandarach i innych elementach symboliki oddziałowej. Poza
tym postać szefa stawała się ważnym czynnikiem wychowawczym wykorzystywa48
49

50
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Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 12 z 25 IX 1937 r. poz. 154.
Nazwę tego korpusu kadetów podano za: W. Korbiel, Sztandar dwóch powstań, Katowice 1993, s. 5. Piszącemu
te słowa nie udało się odnaleźć żadnego aktu prawnego wprowadzającego to szefostwo. O jego przyjęciu nie
wspominają również Wacław Jędrzejewicz i Janusz Cisek (Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935.
Tom III. 1926-1935, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994, s. 268). Vide także: W. Lisowski, Polskie Korpusy
Kadetów 1765-1956, Warszawa 1982, s. 216; Księga pamiątkowa Kadetów II Rzeczypospolitej. Praca zbior.,
Warszawa 2001, s. 10.
Mianowicie choćby na płomieniach do fanfar, fartuchach do kotłów, bębnów, itd.

nym wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej odbywających służbę wojskową
oraz jednocześnie istotnym elementem integrującymo armię ze społeczeństwem.
Nie wolno też zapominać, że posiadanie takiego szefa traktowano jako pewną
formę nagrody za wkład włożony w odzyskanie niepodległości oraz ustalenie
granic odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914-1921. Jednocześnie był
to niezmiernie ważny element kultywowania europejskich i rodzimych tradycji
wojskowych.
Warto też dobitnie podkreślić, że wszystkie te rozwiązania były zgodne z wielowiekową tradycją wojskową ukształtowaną przez wiele europejskich armii.
W ten sposób ówczesne Wojsko Polskie, również pod tym względem, stawało się
integralną częścią dorobku cywilizacyjnego starego kontynentu.
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Józef Piłsudski as a chief for forming the Polish Army
the period from 1919 to 1939
(Summary)
In November 1918, the reviving Polish Army met the problems of the need for recreating national tradition. Among other reasons, it happened because of the fact that since
1831 Polish nation had not have its own armed forces and the tragic period of patritions
caused a painful gap in the development of the national military tradition.
At least several factors indicated that the Polish Army drawn the experience from the
national and the European tradition. It seems, however, that the most important issues,
apart from the banner and the uniform colours, were the proper names and the leaders
of particular units.
Because of this reasons, the author decided to present one of the leaders of the Polish Army of the time, that is the First Marshal of Poland, Józef Piłsudski. In the article,
the author presents all the units led by the Marshal, the circumstances of accepting the
leadership, and the way he functioned in the military tradition. What is more, it is shown
how the figure of Piłsudski was used to create the military esprit de corps.
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polityka Piłsudskiego wobec ukrainy
w latach 1918-1921
Jan Pietrzak

O

drodzenie się w 1918 roku państwa polskiego po 123 latach niewoli przyniosło ze sobą konieczność kształtowania jego granic. O ile decyzje o naszej zachodniej
granicy miały zapaść na konferencji pokojowej kończącej I wojnę światową, to
kwestia granicy wschodniej pozostawała otwarta. Rewolucja, a następnie wojna
domowa sprawiły, iż państwo rosyjskie drżało w posadach. Nad Wisłą pojawiły się
dwie wizje ukształtowania granicy wschodniej. Obie koncepcje: inkorporacyjna
i federacyjna – zakładały, iż Polska może istnieć tylko będąc państwem silnym
i dużym. Pierwsza z nich została stworzona przez Narodową Demokrację i jej
lidera Romana Dmowskiego. Zakładała przyłączenie tych ziem na wchodzie,
gdzie żywioł polski jest wystarczająco silny by zneutralizować ambicje niepodległościowe pozostałych narodowości i zapewnić spójność z rdzennym terytorium
Rzeczypospolitej. Inne spojrzenie prezentował obóz związany z Naczelnikiem
Państwa – Józefem Piłsudskim. Opowiadał się on za znacznie skromniejszymi
nabytkami na wschodzie i powstaniem grupy buforowych państw, które miały
oddzielać Rzeczypospolitą od Rosji – czy to „czerwonej”, czy „białej”. Piłsudski
uważał, iż każde imperium rosyjskie, niezależnie od panującego systemu politycznego, pozostanie imperium i będzie zagrażać niepodległości Polski. Stąd płynie
wniosek, iż celem polskiej polityki musi być nie pokonanie, a rozbicie Rosji na
części składowe1. Do tej koncepcji przylgnęła nazwa federacyjnej. Kluczową rolę
w jej realizacji miało odegrać państwo ukraińskie.
Przyszłość polityczna Ukrainy ujrzała światło dzienne w marcu 1917 roku,
kiedy to rewolucja wstrząsnęła najgłębszymi posadami imperium rosyjskiego
i ujawniła tendencje odśrodkowe. Nad Dnieprem zostały one wyrażone poprzez
powstanie parlamentu – Ukraińskiej Centralnej Rady, a następnie proklamo1

M. Kozłowski, „Między Sanem a Zbruczem”, Kraków 1990, s. 89.
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wanie państwowości – Ukraińskiej Republiki Ludowej. Był to twór ukraińskich
rewolucyjnych sił lewicowych i centrolewicowych. Został im przeciwstawiony
Hetmanat Pawła Skoropadskiego, narzucony Ukraińcom przez państwa centralne.
Kiedy te przegrały wojnę, został obalony przez ludowe powstanie. Jego miejsce
zajęła ponownie Republika, z kolegialnym Dyrektoriatem na czele. Wkrótce
jego prezesem i faktycznym szefem państwa został Semen Petlura – naczelny
ataman wojsk URL2. Głównym przeciwnikiem ukraińskiej niepodległości była
bolszewicka Rosja, która zdołała ulokować swój marionetkowy rząd w Charkowie.
Oprócz tego w listopadzie 1918 proklamowano we Lwowie Zachodnio-Ukraińską
Republikę Ludową. Na początku 1919 r. istniały więc trzy państwa ukraińskie:
Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka (stolica – Charków), Ukraińska
Republika Ludowa (stolica – Kijów, następnie Winnica i Równe) oraz ZachodnioUkraińska Republika Ludowa w Galicji Wschodniej (stolica – Lwów, następnie
Tarnopol i Stanisławów)3.
Jak podaje ukraiński publicysta, Iwan Łysiak-Rudnicki – istniejąca w latach
1918-1919 Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa daje jedyny w nowoczesnej
historii przykład ukraińskiej państwowej praworządności. Przez cały okres konfliktu z Polską ludności cywilnej nie stała się żadna krzywda. Nie stwierdzono
pogromów żydowskich. Kiedy armia ZURL odeszła za Zbrucz, miasteczka żydowskie tam się znajdujące prosiły o obsadę zachodnioukraińskimi żołnierzami. Rząd
składający się z narodowych demokratów oraz socjalistów cieszył się dobrą opinią
w społeczeństwie. Wszystko to składa się na stwierdzenie, iż w Zachodnio-Ukraińskiej Republice Ludowej istniały podstawowe warunki życia państwowego4.
Proklamowanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej doprowadziło
do wybuchu polsko-ukraińskiego konfliktu, gdyż Polacy widzieli swoją granicę
na Zbruczu, a Ukraińcy na Sanie. Wybuchło powstanie we Lwowie, które wciągnęło dopiero co kształtujące się państwo polskie w przeciągły konflikt zbrojny.
Połączenie się obu republik ukraińskich (ZURL i URL) stworzyło dla Polski
olbrzymie zagrożenie. Dostrzegły je również „obie Rosje”, które nie uznały nowego tworu ukraińskiego i zwalczały go zarówno militarnie, jak i politycznie.
Wojska URL walczyły z czerwonoarmistami, armią Denikina oraz Polakami na
Wołyniu. Wojska republiki zachodniej starły się z armią polską. Nie wróżyło to
dobrze przyszłości Ukrainy. Widząc coraz gorsze swoje położenie, jako pierwsza
zareagowała URL. Semen Petlura postawił na zbliżenie z Polską. Działająca w Kijowie Polska Misja Wojskowa doprowadziła do rozpoczęcia pierwszych rozmów
na szczeblu dyplomatycznym. Petlura dostrzegał, iż konflikt z Polską ma jedynie
wymiar terytorialny, a stawką wojny z Rosją (zarówno „białą”, jak i „czerwoną”)
2
3
4
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jest niepodległość Ukrainy. Tym sposobem Kijów nigdy oficjalnie nie ogłosił,
iż znajduje się w stanie wojny z Polską. Mimo przyjaznego nastawienia władz
polskich i URL do nawiązania współpracy, na przeszkodzie stali politycy ZURL,
którzy myśleli przede wszystkim kategoriami galicyjskimi, marginalizując interes
ogólnoukraiński5.
31 października 1918 roku w Narodowym Domu we Lwowie odbyła się odprawa oficerów – członków Ukraińskiego Generalnego Komisariatu Wojskowego6. Zostały wydane ostateczne rozkazy o zajęciu miasta. Podobnie jak inne
narodowości Monarchii Habsburskiej, Ukraińcy postanowili zadbać o swoje
sprawy metodą faktów dokonanych. Duże kontrowersje w wojnie polskoukraińskiej budzi kwestia polityczno-wojskowych czynników austriackich. Polacy
twierdzili, że opanowanie Lwowa przez Ukraińców było skutkiem austriackiej
intrygi. Opinia ta, będąca podstawą propagandy w czasie konfliktu zbrojnego,
była wyrażana jako oficjalne stanowisko Polski podczas konferencji paryskiej.
Teza o „austriackiej intrydze” była oparta głównie na dokumentach znajdujących
się w archiwach wiedeńskich oraz w kopii pisma znalezionej u Włodzimierza Hoszowskiego (ukraińskiego proboszcza, zamieszkałego we wsi Rudki pod Lwowem).
Pismo to, wyrażające prośbę Ukraińskiej Rady Narodowej o przemieszczenie
oddziałów ukraińskich do Galicji Wschodniej, skierowane zostało do austriackich
władz wojskowych. Nie wiadomo jednak do końca jaka była reakcja dowództwa,
a nawet czy owo pismo było ostatecznie wysłane. Wiadomym jest, iż w naczelnym
dowództwie armii austriackiej sprawa ukraińska była przyjmowana z sympatią,
jednakże swoich protektorów miały wszystkie budzące się narody monarchii
Habsburgów7.
Według innego poglądu Wiedniowi nie zależało wcale na eskalacji konfliktu
narodowościowego w Galicji Wschodniej. Zwiększona liczba ukraińskich garnizonów i przesunięcia wojsk, składających się z żołnierzy tej narodowości, były
wynikiem dużo wcześniej zaplanowanego systemu mobilizacji i uzupełniania
pułków8.
Akcja powstańcza została wyznaczona na godzinę czwartą rano 1 listopada.
Wkrótce zaczęły napływać meldunki wykonanych rozkazów. Nad ratuszem
zawisła błękitno-żółta flaga. Opanowanie miasta, nie licząc jednego rannego
policjanta, obyło się bez rozlewu krwi. Lwowscy mieszkańcy, kładący się spać jako
poddali cesarsko-królewscy, z dniem Wszystkich Świętych stali się obywatelami
niepodległego państwa ukraińskiego. Reakcję Polaków na to wydarzenie można
by określić jednym krótkim słowem – zdumienie. Przez całe lata było mówione,
5
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iż kwestia Ukraińców to tylko rozdmuchiwany przez Austriaków problem, który
zniknie zaraz gdy nastanie wolność. Tymczasem zmaterializował się on w postaci
powiewających sztandarów, uzbrojonych wartowników oraz odezw o powstaniu
państwa ukraińskiego. A jeszcze 20 października odbyło się posiedzenie (w całości
polskiej) Rady Miejskiej, która uznała Radę Regencyjną jako rząd odrodzonej
Polski. Uchwalono przy tym rezolucję, w której uznano Lwów za nieodłączną
część państwa polskiego9.
Rozpoczęcie walk w dniu Wszystkich Świętych odbyło się w sposób całkowicie spontaniczny. Kwaterą żołnierzy mobilizowanych przez Polską Korpus
Posiłkowy była leżąca na obrzeżach miasta szkoła im. Henryka Sienkiewicza.
Tam 1 listopada garstka polskich żołnierzy odparła atak 60 Ukraińców z 15 pułku piechoty. Do końca walk we Lwowie, szkoła ta będzie głównym centrum sił
polskich10.
Konflikt zakończyło dopiero wyparcie Ukraińców przez Wojsko Polskie za linię
rzeki Zbrucz w lipcu 1919, które doprowadziło do podpisania 1 września rozejmu.
Razem z armią za Zbrucz przeszły władze Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, aparat administracyjny oraz około 100 tysięcy ludności cywilnej. Zakończył
się konflikt, który kosztował życie 10 tysięcy Polaków i 15 tysięcy Ukraińców
poległych z bronią w ręku, tysiące zmarłych z ran i wycieńczenia oraz setki ofiar
cywilnych11. Wojna o Galicję Wschodnią była pierwszym konfliktem zbrojnym
z jakim zmuszona była zmierzyć się dopiero co odrodzona Rzeczypospolita.
Obrona Lwowa stała się narodowym mitem na miarę wiktorii wiedeńskiej Jana
III Sobieskiego czy obrony Częstochowy przed Szwedami.
W grudniu 1919 roku Andriej Liwycki – ukraiński minister spraw zagranicznych złożył deklarację, w której zrzekł się w imieniu URL praw do Galicji
i zachodniej części Wołynia. Podobne sformułowania zostały zawarte w układzie
politycznym podpisanym w nocy dnia 21 na 22 kwietnia 1920 roku, uzupełnionym następnie konwencją wojskową12. Polska uznawała niepodległość państwa
ukraińskiego i jego najwyższe władze na czele z Petlurą. Wojska polsko-ukraińskie
miały przeprowadzić operację militarną przeciw Armii Czerwonej, a polskie
Naczelne Dowództwo obiecało wyposażyć trzy ukraińskie dywizje. Skutkiem
pozakulisowych rozmów było również wprowadzenie do rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej dwóch zaufanych ludzi Piłsudskiego. Byli to Stanisław Stempowski – ziemianin z Podola (został ministrem spraw rolnych) oraz Henryk Józewski
– były szef Komendy Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie (objął
tekę wiceministra spraw wewnętrznych). Bezpośrednim skutkiem kwietniowego
układu było uderzenie na Kijów. Początkowo wydawać by się mogło, iż przyniosło
9
10
11
12
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ogromne sukcesy. Już 7 maja stolica Ukrainy została zdobyta. Kampania jednak
zakończyła się strategicznym fiaskiem, gdyż nie udało się rozbić głównych sił
czerwonoarmistów, które wycofały się na lewy brzeg Dniepru. Ponadto wbrew
oczekiwaniom miejscowa ludność nie poparła masowo wojsk Petlury13.
Józef Piłsudski wydał odezwę do Ukraińców. Uzasadniał w niej wkroczenie wojsk polskich koniecznością usunięcia najeźdźców bolszewickich. Mówił
o wspólnej walce o wolność ludów. Zapowiedział rozwój samodzielnego państwa
ukraińskiego, wzywał do poparcia rządu Petlury i współpracy z Polską14. Marszałek
był przy tym tajemniczy. Nie tworzył określonej doktryny. Podawano, iż porozumienie z Petlurą ma służyć realizacji federacji polsko-ukraińskiej. Dokumenty
z tamtego okresu nie potwierdzają jednak tych informacji. W liście do Kazimierza
Sosnkowskiego, Piłsudski prezentował swoją koncepcję w kontekście współpracy
z Rumunią. Rumunia nie wiedziała o polskiej ofensywie i żądała wyjaśnień.
Przekazać miał je gen. Rozwadowski poinstruowany przez Sosnkowskiego.
Piłsudski pisał, iż Polska nie zamierza okupować ziem przyznanych Ukrainie, która będąc państwem słabym, będzie szukało oparcia w Rumunii i Polsce.
Wspólna pomoc zaowocuje odgrodzeniem od Rosji, której imperialne zapędy od
zawsze stanowiły zagrożenie dla obu państw. Rumuni powinni wziąć przykład
z Polaków i udzielić Ukraińcom pomocy, choćby przez zwrot wyposażenia zabranego wcześniej internowanym żołnierzom. W końcu Rumunia podobnie jak Polska, winna jest uznać niepodległość państwa ukraińskiego. Marszałek dodawał,
iż stworzenie państwa Petlury uniezależni oba kraje od państw Ententy oraz
zlikwiduje zagrożenie ze wschodu.
Widać w tym liście, iż Piłsudskiemu nie chodziło tyle o utworzenie silnego
państwa ukraińskiego, ileż o osłabienie Rosji poprzez oderwanie od niej części Ukrainy. Tworzone państwo miało być słabe i niezbyt duże. Godziło się na
utratę terenów po prawym brzegu Zbruczu, nie planowało zajęcia obszarów
Lewobrzeżnej Ukrainy i musiało dążyć do konsensusu granicznego z Rumunią.
Wódz Naczelny uważał, iż Petlura szybko zbuduje armię, uporządkuje sytuację
wewnętrzną i wyruszy z ofensywą na Odessę. Polskie wojsko miało przebywać
na Ukrainie jeszcze tylko krótki czas15.
Lansowana była również koncepcja unii polsko-ukraińskiej. W maju 1919
roku nie wykluczył tego Semen Petlura. Z czasem pomysł ten został odrzucony.
Jednakże uregulowanie sprawy granicy pomiędzy obydwoma państwami pozwalało nadal realnie myśleć o federacji obydwu państw16.

13
14
15
16

J. J. Bruski, Ibidem, s. 28-29.
J. Piłsudski, „Odezwa do mieszkańców Ukrainy z 26 IV 1920 r.” [w:] „Pisma zbiorowe”, t. V, s. 155-156.
A. Czubiński, „Koncepcje geopolityczne Piłsudskiego w latach 1918-1921”, Poznań 1999, s. 83-84.
M. Maciejewski, „Federacyjne koncepcje piłsudczyków u zarania Drugiej Rzeczypospolitej”, [w:] „Na szlakach
niepodległej. Polska myśl polityczna i prawna w latach 1918-1939”, pod red. M. Marszał, M. Sadowski, Wrocław
2009, s. 149-150.

81

Rząd Petlury podjął próbę zbudowania własnej państwowości. Ludność jednak
nie udzieliła mu poparcia. Fiaskiem zakończyła się rozbudowa administracji i armii. Brak haseł socjalnych i pora żniw nie sprzyjał zaciągowi do wojska. Piłsudski
miał nadzieję na uznanie Dyrektoriatu na arenie międzynarodowej. Przygotowywanie się do rozmów z Sowietami miało na celu narzucenie im swoich warunków
pokoju. Liczył na uznanie państwa Petlury przez Rosję Radziecką. Dzięki temu
Ukraińską Republikę Ludową miały uznać następnie państwa Ententy. Wódz
Naczelny uwierzył w swoją szczęśliwą gwiazdę. Traktując Bolszewików jak pokonanych, podjął próbę przerzucenia na nich odpowiedzialności za wybuch wojny
i niedojście do skutku rokowań pokojowych w kwietniu 1920 roku.
Z czerwcem nastąpiła kontrofensywa radziecka. Wojsko Polskie szybko wycofywało się z terenów białoruskich i ukraińskich. W lipcu front przebiegał już
na ziemiach etnicznie polskich, by w połowie sierpnia znaleźć się pod Warszawą.
Marszałek naciskał na rząd by rozpoczął rokowania pokojowe, lecz tym razem to
strona przeciwna zwlekała. Wycofywanie się czerwonoarmistów spod Warszawy
znowu odwróciło sytuację, lecz pozycja Piłsudskiego została osłabiona. Do głosu
doszli jego przeciwnicy, którzy domagali się przerwania wojny. Rokowania pokojowe rozpoczęły się już w sierpniu. W październiku zostały wynegocjowane
i podpisane preliminaria pokojowe. Bolszewicy domagali się uznania zarówno
Rosyjskiej, jak i Ukraińskiej Republiki Rad. Godziło to w oczywisty sposób
w sojusz z Petlurą. Delegacja polska obie republiki uznała, co podważało istnienie
Ukraińskiej Republiki Ludowej. 18 marca 1921 roku został podpisany traktat
pokojowy między Polską, a republikami rad – rosyjską i ukraińską (delegaci
białoruscy udzielili swojego pełnomocnictwa Rosjanom i nie brali bezpośredniego
udziału w obradach)17.
Szybkie negocjacje i złożenie podpisów pod preliminariami spotkało się z negatywnymi opiniami w Warszawie. Głośno swój sprzeciw wyrażał zarówno Naczelnik Państwa, jak i najwyżsi oficjele wojskowi. Minister spraw zagranicznych
Sapieha krytykował delegację pokojową za brak konsultacji z państwami zachodnimi popierającymi generała Wrangla, stawiającego wciąż opór bolszewikom na
Krymie. Podpisanie umowy preliminaryjnej stawiało w bardzo trudnym położeniu wojska Petlury, które mimo problemów organizacyjnych mężnie stawiały
czoło wojskom radzieckim przez cały okres wojny. Zgodnie z treścią umowy,
wszystkie wojska sojusznicze miały opuścić terytorium Polski. Piłsudski wiązał
z nimi ostatnie nadzieje na zmianę ustalonego w Rydze status quo. Wspierany
przez Francuzów próbował doprowadzić do wojskowo-politycznego porozumienia między Petlurą a Wranglem. Próba przedostania się na Krym zakończyła się
jednak rozbiciem przez Sowietów. Na terenie Rzeczpospolitej znalazła schronienie
duża grupa uciekinierów politycznych, a około trzydziestu tysięcy wojskowych

17

82

A. Czubiński, Ibidem, s. 86-88.

zostało internowanych. Miało to w przyszłości być jednym z głównych problemów
rzutujących na stosunki radziecko-polskie18.
Jesienią 1921 Marszałek w porozumieniu z rządem rumuńskim przerzucił na
Ukrainę 3 oddziały petlurowskie pod dowództwem gen. Tiutiunyka, które miały
wykorzystać napiętą sytuację wewnętrzną przeciw władzy sowieckiej. Jednak i ta
próba nie powiodła się19.
W Rydze Polska oficjalnie przestała udzielać poparcia Petlurze. Zdawano
sobie jednak sprawę z fasadowości Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oraz Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Zamierzano to
wykorzystać, wzmacniając wszelkie przejawy odrębności Ukrainy. Kręgi bliskie
Naczelnikowi Państwa demonstracyjnie podkreślały – mimo porzucenia kwestii
Ukraińskiej Republiki Ludowej – prawa narodu ukraińskiego do samostanowienia.
Znalazło się to nawet w instrukcji dla delegatów ryskich20.
Piłsudski chciał wykorzystać swoistą lukę, jaka powstała na wschodzie Europy
po I wojnie światowej oraz w czasie wojny domowej w Rosji. Mimo ogromnego
wysiłku całego państwa, cel nie został osiągnięty. Polska co prawda obroniła
niepodległość w 1920, ale pozostała sama, czego tragiczne skutki odczuje za
dziewiętnaście lat.
Choć Marszałek oferował Ukraińcom dość okrojone państwo leżące między
Zbruczem a Dnieprem, to jednak miało być to państwo niezawisłe. Gdyby tylko
potrafiło zebrać w sobie siłę, mogłoby walczyć o poszerzenie granic na południu
i wschodzie. Tak się jednak nie stało. Niezrozumiana w kraju wizja Naczelnika
Państwa została ostatecznie przekreślona w Rydze. Pozostało tylko powiedzieć:
„ja was przepraszam, panowie, ja was bardzo przepraszam, tak nie miało być”21.
Należy jednak zauważyć, iż koncepcja Józefa Piłsudskiego, której głównym
elementem było powstanie burżuazyjnego państwa ukraińskiego, niosła w sobie
duże niebezpieczeństwo dla odrodzonej Polski. Ukraina, zmuszona do uznania
granic z państwem polskim, prędzej czy później wysunęłaby żądania rewindykacyjne. W takiej sytuacji naturalnym sojusznikiem państwa ukraińskiego stawały
się Niemcy, które wyrażały zainteresowanie tymi terenami jeszcze w XIX wieku22.
Józef Piłsudski był przede wszystkim pragmatykiem. Tkwiła w tym zarówno
siła, jak i słabość jego polityki. Siła, gdyż założenia teoretyczne nie przeszkadzały
mu dokonywać szybko i skutecznie politycznych manewrów. Słabość, gdyż nie
mając jasno skonkretyzowanego programu polityki zagranicznej w kluczowym dla
państwa momencie musiał oddać jej prowadzenie swoim przeciwnikom, mimo iż
18
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zdawał sobie sprawę co z tego dla Polski wyniknie. W ten sposób jego koncepcja
poniosła całkowitą klęskę wraz z podpisaniem pokoju w Rydze.
Jego polityka wobec Ukrainy miała na celu przede wszystkim wyrwanie jej
stąd wpływów Rosji. I nieważne czy „białej” czy „czerwonej”. Był to niezbędny
warunek zabezpieczenia Rzeczypospolitej przed imperializmem rosyjskim i zapewnienia trwałego pokoju na wschodniej granicy.
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Piłsudski’s politics towards Ukraine in the period from 1918 to 1921
(Summary)
The article presents Polish politics towards Ukraine which was lead by Józef Piłsudski
in the period from 1918 to 1921. The Ukrainian state was supposed to constitute an important part in the federal concept which led to the establishment of buffer states. These
states were supposed to separate Poland from Russia. The Russian Empire’s defeat in the
I World War and the revolution led to the situation when individual nations were under
the tsarism rule and got the chance of making a mark to the independence. Ukraine did
not manage to make one dash – two states came into existence whose leaders did not
entirely have identical priorities. Border conflict brought about war with Poland. Looking in the general account, I find that it was a completely unnecessary war which divided
sister nations once again.
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Realizing one’s conception, Marshal Józef Piłsudski entered into an alliance with the
ataman Semen Petlura. This alliance, after settling the matter of Eastern Galicja, gave
the guarantee of the independence to Ukraine. Victory in the war with Bolsheviks and
concluding a beneficial peace treaty was a necessary condition for keeping Ukrainian
independence. Ukraine had a problem with creating a personal statehood and could not
take more serious armed forces out. Conducting peaceful negotiations by political opponents of Józef Piłsudski led to concluding a treaty in the Riga. The treaty shattered the
existence of the state of Petlura; it also justified the federal conception of Józef Piłsudski.
This way, the policy of the Marshal Piłsudski towards Ukraine suffered defeat. In the
East, we bordered again with Russia, however, with the Soviet Russia.
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Kilka uwag o funkcjach pamięci
powstania styczniowego
w pismach józefa piłsudskiego
Jakub bogucki

Wprowadzenie

M

yślę – pisał Józef Piłsudski w 1926 roku – o epoce 1863 roku jako
o najwyższym wykwicie siły wewnętrznej, którą Polska wydobyć z siebie umiała, gdy dobrowolnie, bez przymusu płacono podatki, odmawiając
ich rządowi panującemu, gdy był posłuch i dla pieczątki rządowej, i szacunek i miłość dla żołnierzy – stanowiący jeden z najpiękniejszych liści laurowych wieńca sławy narodu1. Ta deklaracja jest jedną z najzwięźlejszych
i najpełniejszych zarazem prezentacji poglądów Marszałka na Powstanie Styczniowe.
Nie bezkrytycznej apologii zdarzenia – ale absolutnego podziwu dla postawy moralnej
i patriotycznej jego uczestników. Rozważenie sensów przypisywanych rokowi 1863
nie stanowi zatem szczególnej trudności. Warto jednak uznać ich wielość i rozmaitość
interpretacji i tym samym przyjrzeć się im z perspektywy „funkcjonalnej” – dojrzeć
w Powstaniu objaśnianym przez Piłsudskiego pewnego rodzaju „narodową pedagogikę”, credo moralne, a równocześnie ilustrację doraźnych zamierzeń.
Piłsudski nie był autorem wielkich dzieł programowych, co stanowiło po części
przeszkodę w docieraniu do inteligenckich grup, budujących poglądy w oparciu
o – niewątpliwie świetnie pisane – teksty endeckie czy socjalistyczne. Świadomy był jednak potencjału drzemiącego w pamięci społecznej i konstruowaniu
zbiorowej identyfikacji wspartej o heroiczną interpretację zbrojnego wysiłku.
Dlatego zapewne konsekwentnie definiował podstawowe pojęcia polityczne przez
odniesienie do zdarzeń Powstania Styczniowego.

1
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Wykorzystanie społecznej pamięci, pewnego utrwalonego obrazu przeszłości
– wyidealizowanej czy nie do końca zgodnej z faktami – jest naturalnym elementem działania politycznego. Zbiorowość jest bowiem przez wspólną historię
integrowana i spajana. W opinii Jerzego Topolskiego świadomość historyczna
była czymś zbieżnym ze świadomością działania we wspólnej sprawie. Na niej
zasadza się nowoczesna narodowość i ona też odpowiada za istnienie pewnego
rodzaju jednolitości wewnętrznej i gwarantuje ciągłość bytu. Trudno zatem nie
widzieć trafności w działaniach Józefa Piłsudskiego, który zdecydował się na
oparcie własnej politycznej idei w procesie odbudowy polskiej państwowości
o pewien historyczny mit. Było nim Powstanie Styczniowe – ostatni szlachecki
zryw wolnościowy, od którego datuje się niewątpliwie zupełna zmiana koncepcji
walki narodowej, ale który wpisuje się także w całokształt europejskich losów.
Jest zapewne stwierdzeniem oczywistości zdanie Marka Cichockiego, że tożsamość
i pamięć (…) należą do obszaru politycznego działania2 . Użycie w pewnych celach politycznych czy doraźnych społecznego obrazu wydarzenia historycznego
stanowić może ważny element ideotwórczy czy konsolidujący dla adresatów
danego programu. Poszukiwanie w wydarzeniu sprzed lat analogii dla sytuacji obecnej czy posiłkowanie się w konstruowaniu intelektualnego zaplecza
własnych koncepcji politycznych jest niewątpliwie praktykowane przez większość ruchów politycznych o wielkiej skali pod każdą szerokością geograficzną.
Piłsudski i jego opcja niepodległościowa nie stanowią tu żadnego wyjątku –
a mit budowany przez niego był na tyle nośny, że przetrwał w narodowej świadomości
i pozwolił – mówiąc słowami najwybitniejszego biografa Piłsudskiego, Bohdana
Urbankowskiego – w odrodzonej Polsce „scalić wszystko „od góry””3. Urbankowski stwierdza odważnie, że Piłsudski w swoich dokonaniach pozwala sobie
na wprowadzenie elementu mitotwórczego. Jednym z przejawów miał być choćby
wybór dnia wymarszu Kadrówki – w pięćdziesięciolecie śmierci Romualda Traugutta. Kolejnym – także wynikającym bezpośrednio ze styczniowej insurekcji, jest
odezwa „Rządu Narodowego”. Opatrzona pieczęcią jego pomysłu (…) miała, rzecz
jasna, znaczenie polityczne – powołując się na tę fikcję, Piłsudski uniezależniał się
od władz galicyjskich, stawał się polskim powstańcem. Na to znaczenie nakładały
się jednak wartości symboliczne: fikcyjna pieczęć przenosiła strzelców Piłsudskiego
w mit powstania 1863 roku4.
Interpretacja historii według określonego paradygmatu dała o sobie znać
także w dorobku piśmienniczym Marszałka. Co prawda Teksty autorstwa Józefa
Piłsudskiego, poświęcone problematyce powstańczej nie są liczne, a ich charakter
jest właściwie cokolwiek przypadkowy. Marszałek nie pozostawił monografii,
lecz jedynie przyczynkowe opisy i rozważania. Właściwie wybór dokonany przez
Stefana Kieniewicza, a następnie wydany w formie oddzielnej publikacji zawiera
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pięć utworów, z których cztery mają charakter wykładu, zapisanego odczytu,
pozbawionego oczywistych różnic języka mówionego i literackiego. Znamienne
są daty powstania kolejnych prac, co pozwala osadzić je precyzyjnie nie tylko
w biografii samego Piłsudskiego, ale także w dziejowych koniunkturach, którym
podlegała Polska.
Pierwszym chronologicznie tekstem, pochodzącym z 1912 jest cykl wykładów
krakowskich: Zarys historii militarnej Powstania Styczniowego. Drugim – najbliższym konwencji historycznego reportażu – jest 22 stycznia 1863, również z roku
1912. Jest to chyba najlepiej literacko napisany, najobszerniejszy i najbardziej wnikliwy tekst marszałka poświęcony Powstaniu. Zasadniczy jednak trzon niniejszej
analizy będzie oparty na trzech tekstach powstałych już po odzyskaniu niepodległości, w których nacisk położony został nie na kwestie historyczne, a raczej
ideowe czy próbujące „ukonstytuować” Powstanie, jako fundament nowej epoki
rodzimych dziejów. Warto raz jeszcze przypomnieć, że przedmiotem niniejszej
analizy jest nie tyle obraz historiograficzny lat 1863-64, co aspekt ideologiczny,
by nie rzec „historiozoficzny” Powstania. Funkcje pamięci o narodowym zrywie
czy jego określony obraz miały bowiem w myśli Piłsudskiego konkretny kształt.
Zaobserwować go można najwyraźniej w tekstach Rok 1863 (1924), Wpływ Wschodu i Zachodu na Polskę w epoce 1863 roku (1924) oraz Stosunek wzajemny wojska
i społeczeństwa w 1863 roku (1926).
Gdyby podjąć się próby przynajmniej ogólnego rozdzielenia, zbudowania
typologii takowych funkcji, byłyby to z pewnością:
- funkcja tożsamościowa
- funkcja konsolidacyjna
- funkcja dydaktyczna.
Przy całej świadomości ogólnego, czy nawet nie w pełni precyzyjnego charakteru powyższych określeń – na takim szkielecie można zapewne spróbować
podjąć analizę treści wspomnianych wcześniej tekstów.

Funkcja tożsamościowa
Przez funkcję tożsamościową rozumiana jest tutaj próba stworzenia intelektualnej „genealogii” epoki współczesnej Marszałkowi. Jej początkiem, zapowiedzią rewolucyjnych zmian w przyszłości miało być właśnie Powstanie. Byłoby
zapewne truizmem mówić, że Piłsudski widział w nim graniczny charakter dla
polskich dziejów i dla polskiej racji stanu. Leszek Moczulski słusznie zauważył, że
interpretacje własnych poglądów Piłsudski wyprowadzał z pewnej wizji dziejów,
których objaśnianie wydawało mu się zbędne5. Ma to swoje odzwierciedlenie
chociażby w całej wymowie tekstu Wpływ Wschodu i Zachodu na Polskę w epoce
5
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1863 roku. Piłsudski stara się w nim wyznaczyć granicę wpływów „europejskich”
i „rosyjskich” na wydarzenia polskie doby powstańczej. Powstanie Styczniowe
było wynikiem tej dziwnej godziny dziejowej, która w 1848 roku burzą przeszła
przez całą Europę, by zatrzymać się u ściany państwa rosyjskiego6. Wielkość epoki,
w której znaczenie Polski było tak ogromne – charakteryzowała się także charakterem przejściowym. Pośrednio ducha wolnościowego przenosili powstańcy
polscy do „nowej Europy”. Sam Piłsudski pisze – ci sami ludzie, którzy walczyli
w 1863 roku w Polsce, walczyli w siedem lat później jeszcze przeciwko Niemcom
we Francji7. Można zatem uznać, że osadzając wydarzenia nad Wisłą w całości
przemian europejskich XIX wieku, Piłsudski wpisuje je w cykl modernizacyjny
kontynentu, dając także jasny wyraz swoich poglądów „okcydentalistycznych” (nie
w znaczeniu rosyjskim, ale generalnym). Powstanie Styczniowe interpretowane
przez Józefa Piłsudskiego było elementem zachodniej, europejskiej tożsamości
Polaków.
W związku z przemianami Zachodu Piłsudski dostrzega także ich wpływ na
wschodnie Imperium. Ewolucja socjalna carskiej Rosji, uwłaszczenie warstwy
włościańskiej są w oczach Piłsudskiego wynikiem wielkiego trendu liberalnego
połowy XIX wieku, tego samego, który kazał powstańcom w roku 1863 podjąć
walkę o narodowe wyzwolenie. Całość tożsamościowej deklaracji w kontekście
powstania zawiera się w cytacie: wpływy Zachodu na codzienną naszą pracę
i codzienne nasze myśli były silniejsze od wpływów Wschodu. Szły one jednak (…)
w tym samym kierunku: ośmielały nas, dawały nadzieję, oręż myślowy, ba, nawet
techniczny8. Owo rozróżnienie na Wschód, Zachód i badanie ich wpływu na Polskę
jako twór kulturowy jest jednym z najwidoczniejszych elementów „budowania
tożsamości”, nie tyle nawet narodowej, co cywilizacyjnej. Wybór konkretnej opcji
geopolitycznej jest tu wyprowadzony z Powstania zakorzenionego w polskiej
tradycji. Tym samym niemal jednoznacznie włącza się jego obraz w tożsamość
narodową i na jego podstawie opiera się interpretację narodowej historii.
Piłsudski nie waha się pisać o własnym doświadczeniu biograficznym, gdy
omawia obecność roku 1863 w narodowej tożsamości Polaków. Legendy z którymi się zmagał w dzieciństwie były jego zdaniem tak powszechne, że niewątpliwie ulegały zafałszowaniu czy przedstawieniu w fałszywy sposób. To zapewne
uznać można za przyczynę zajęcia się przez Marszałka problematyką powstańczą
w kontekście oddziaływania na tożsamość polską II połowy XIX wieku. Legendy,
o których pisze to heroizm walki, który miał być dla kolejnych pokoleń argumentem natury moralnej, oraz zbiorowe przeświadczenie o nonsensowności wysiłku
zbrojnego Powstania9. W ramach studiów nad historią epoki Piłsudski rozprawia
6
7
8
9

J. Piłsudski, Wpływ Wschodu i Zachodu na Polskę w epoce 1863 roku [w:] Pisma Zbiorowe tom VIII, Warszawa
1937, reprint z 1990, s. 51.
Ibidem, s. 53.
Ibidem, s. 83.
J. Piłsudski, Rok 1863, Warszawa 1989, s. 134.
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się z legendą o „Bożym Pokoju – treuga Dei”, który miał w opinii powszechnej
znamionować wszystkie warstwy społeczne. Pokoju Bożego zdaniem autora nie
było, jednak wśród ogromnej różnorodności stanowisk i poglądów znalazła się
jedna cecha stała. Była nią relacja do Rządu Narodowego. Piłsudski kilkakrotnie
podkreśla, że szaleństwo zarzucane tak często powstańcom jest niewątpliwie
poparte pewną argumentacją racjonalną. Jednak w stosunku do powstańczego
rządu, który zapewne wynika z przeświadczenia o pewnym moralnym przymusie
posłuszeństwa, dostrzega on element narodowej tożsamości doby powstaniowej,
a tym samym jako wartość – pokazuje pokoleniu swoich współczesnych, choćby
jako ideał, do którego należy dążyć10.

Funkcja konsolidacyjna
Bezpośrednio z ostatniego wniosku wyprowadzić można zespół wniosków
innej natury. Nieco mniej górnolotnej niż to, co powyżej określono jako „funkcję
tożsamościową”, wygląda w pismach Piłsudskiego kwestia praktycznej organizacji
Powstania i wniosków jakie płyną z niej na przyszłość. Szerzej można to określić
jako „funkcję konsolidacyjną” w konstruowaniu zbiorowego obrazu Powstania
Styczniowego.
Konsekwencją 1863 roku było dla polskiego społeczeństwa „rozstanie” z bronią
i kategorią wojskowości jako takiej. Idąc dalej – można z tego wnioskować o ogólnym „rozprężeniu” moralnym i odejściu od gotowości do militarnej konfrontacji.
W Polsce rok 1863 stoi na rubieży upadku wszystkiego tego, co jest wojskiem. Nie
tylko wszyscy uciekali od wojska, nie tylko służba wojskowa należała do usuwanych z myśli polskiej, ale musem rozwagi, musem umiejętności myślenia była
pogarda dla stanu żołnierskiego polskiego – pisał Piłsudski11. Lekarstwo na ten
rodzaj zgnuśnienia narodu jest niestety jedno – konieczność czekania, aż pokolenie wychowane w takim właśnie poglądzie wymrze. Problemem natomiast dla
całości społeczeństwa nie jest fakt niskiej gotowości już uzbrojonych obywateli.
Problemem są „tyły” wojska, decydujące o moralności – Piłsudski stawia więc
szczególne podkreślenie pod uświadamianiem społeczeństwu celów armii. Armii
stanowiącej wytwór zbiorowości i w jej interesie funkcjonującej12.
Drugim problemem społecznym jest w kontekście społecznej konsolidacji
brak gotowości do „czynu”, czyli do działania. Piłsudski mówi o konieczności
wytworzenia się „powstańczego usposobienia” w społeczeństwie13. Jest to swego
rodzaju kryterium wewnętrznej wolności, która pozbawiona nadziei na postęp
walki obumiera i, mówiąc słowami Autora – zostaje w korzeniu swoim poderwana.
10
11
12
13
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O konsolidacji narodowej – powszechnym wejściu w nową historyczną jakość
pisze Piłsudski obrazowo: rok 1863 stoi na przełomie naszych dziejów; stara Polska
umiera - nowa się rodzi. Na przełomie dziejów staje epokowe zdarzenie - powstanie
naszego narodu, walka orężna, długo trwająca, długo zalewana krwią i pożogą
ziemię naszą. Na progu nowoczesnego życia społecznego stoją wydarzenia 1863
r. Wyrasta mur olbrzymi, dzieląc pokolenia od pokoleń, czyniąc nowe życie, zamykając stare [...]. Pod wpływem wypadków r. 1863 rodzi się inna Polska z innym
ujęciem życia i jego zadań14. Kryterium integracji społecznej może zapewne być
czynnik, na który wielki nacisk kładzie Marszałek w tekście Stosunek wzajemny wojska i społeczeństwa w 1863 roku, napisanym na krótko przed zamachem
majowym – co zresztą daje się odczuć w ogólnej wymowie tekstu. Miarą dojrzałości do działania, a jednocześnie przejawem siły wewnętrznej jest integracja
społeczeństwa z wojskiem. Z tego stosunku w okresie Powstania Styczniowego
wyprowadzona zostaje nauka na przyszłość: trzeba więc w duszy narodu szukać
ideałów, które wyznawali nasi ojcowie w 1863 roku15. Józef Piłsudski wskazuje
na wielkie znaczenie relacji wojsko-społeczeństwo dla racji stanu oraz konsolidacji całego społeczeństwa. Relacja ta nie jest jednak zrodzona z przypadku, ale
z wielkiego ładunku pracy – także po trosze mitotwórczej. Mit czy idea bowiem
stanowi o możliwości konsolidacji społecznej według kryteriów innych niż tylko
partykularne.

Funkcja dydaktyczna
Pisma Józefa Piłsudskiego poświęcone Powstaniu Styczniowemu mają swoisty
wydźwięk dydaktyczny. Edukacja, jaką w podtekstach przemyca on dla czytelników, dotyczy zwłaszcza spraw militarnych oraz pewnego „przygotowania”
ideowego. Funkcji tej nie należy jednak przypisywać tak wielkiego znaczenia,
jak dwojgu wcześniej wspomnianym. Ludność nie była oswojona z bronią, brak
14

15

138-139. Warto zwrócić uwagę, że mimo pewnego ładunku górnolotności Piłsudski w swym stylu unika
ogólności czy poetyczności, o ile mogłaby ona zaburzać merytoryczność. Nie ucieka się do sentymentalizmu,
gdy pisze o losie powstańców. Sporadycznie jednak zdarza się to w odezwach i rozkazach, co niewątpliwie
podlegać może pod funkcję konsolidującą w upamiętnianiu historii 1863 roku. W rozkazie z 21 stycznia 1919
roku pisze: Pięćdziesiąt lat temu ojcowie nasi rozpoczęli walkę o niepodległość Ojczyzny. Szli nie w lśniących
mundurach, lecz w łachmanach i boso, nie w przepychu techniki, lecz z strzelbami myśliwskimi i kosami na
armaty i karabiny. Prowadzili wojnę rok cały, pozostając, jako żołnierze, niedoścignionym ideałem zapału,
ofiarności i trwania w nierównej walce, w warunkach fizycznych jak najcięższych. Przegrali wojnę i po ich
klęsce niewola wciskać się poczęła do dusz polskich, czyniąc z Polaków nie niewolników z musu, lecz nieledwie
z własnej chęci, szukających poprawy losu przez protekcję u swych panów rozbiorców i w ogóle obcych. Jako
żołnierze i obrońcy Ojczyzny, zostali w Polsce usunięci przez swych współczesnych gdzieś w kąt daleki, jako
rzecz, o której zapomnieć należy. Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 r. są i pozostaną ostatnimi
żołnierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować
będziemy. Źródło: http://www.caw.wp.mil.pl/caw/styczniowe.htm, stan z dnia 16 kwietnia 2011.
J. Piłsudski, Stosunek wzajemny…, s. 275.
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wystarczającego przygotowania militarnego16. Mateusz Drozdowski pisze, że Piłsudski zastanawia się nie nad sensem samego powstania styczniowego, ale próbuje
z niego wyciągnąć pewne uniwersalne wnioski, które mogą się okazać przydatne
w przyszłości. Efekty tych przemyśleń wydają się być zresztą widoczne w jego dalszej działalności. Krytykował brak przygotowania wojskowego powstańców, sam
zaś tworzył organizacje, których celem było przecież kształcenie kadr wojskowych.
Rozwijał tym samym przekonanie o wyższości wojskowej organizacji nad partyzancką improwizacją. W swoim programie szkolenia podkreślał zresztą konieczność wprowadzenia elementów walki partyzanckiej, co jak można przypuszczać,
również stanowiło w jakimś zakresie efekt studiów nad powstaniem styczniowym17.
Poza dydaktyką czysto wojskową pojawia się jednak szerszy kontekst – może
już nie „dydaktyczny”, a wręcz moralizatorski. Pisze Piłsudski z rozżaleniem,
że tak wiele wielkości należnej Powstaniu rozpływa się w legendzie szaleństwa
i bezsensu zrywu18. Mówi on nawet o „szukaniu jak opętany” sensowności zdarzenia, buncie wobec odzierania go z należnej mu chwały. Jeden z najsłynniejszych
cytatów Marszałka o 1863 roku dotyczy wymowy pieczęci Komitetu Centralnego,
jej głębokiej symboliczności i stanowi pean na cześć ogólnonarodowej prostemu
emblematowi.
Tym samym jednym z elementów dydaktyzmu tekstów jest wskazywanie na
konieczność szukania wzniosłości czy ideałów ponadindywidualnych. Żołnierz
walczy i żyje dla wszystkich, podczas gdy wszyscy inni walczą o swoje jedynie interesy19. Piłsudski ma świadomość, że próby przemycania przekazu patriotycznego
mogą wydawać się błahe i niezbyt nośne, jednak ten rodzaj dydaktyki jest w jego
pismach zawarty i funkcjonuje w różnych kontekstach, zwłaszcza w tekstach
późniejszych – z okresu międzywojennego, kiedy można było robić analogie
Powstania do walk Legionów i budować program polityczny na miarę nowej
rzeczywistości – niepodległej Polski.

Wnioski
Nad piśmiennictwem Marszałka zapewne pochylić można się na dłużej i zbudować na kanwie takich poszukiwań nie tylko wartościowe studium z historii myśli
politycznej, ale także poważny portret psychologiczny człowieka, który z racji
autorytetu mógł aspirować do roli nauczyciela narodu. Takie właśnie spojrzenie

16
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było punktem wyjścia przy próbie syntetycznego opisania różnorodnych treści
przekazywanych ogółowi na kanwie analizy wydarzeń historycznych.
Rok 1863 w myśli Piłsudskiego oznacza koniec międzynarodowości sprawy
polskiej – warto tu raz jeszcze przywołać słowa samego Autora. Do 1863 roku
Polska nie była zaściankiem, rzuconym w kąt, szmatą, którą poniewierano, o której
starano się zapomnieć. Małość Polski późniejszego pokolenia jakże daleko odbiega
od wielkości Polski w tamtej epoce20. Wyprowadzanie tego rodzaju wniosków było
poważnym oskarżeniem poziomu moralnego i patriotyzmu ludzi II połowy XIX
wieku. Dydaktyczny i konsolidacyjny przekaz tekstów jest z całą pewnością wynikiem takich postaw społecznych, a tym samym wskazanie na powyższe funkcje
mitu Powstania wydaje się uzasadnione.
Zagadnieniem zupełnie odrębnym jest historiograficzna wartość pism Piłsudskiego, która nie jest tutaj przedmiotem refleksji. Warto jednak zwrócić uwagę, że
całokształt tekstów Piłsudskiego poświęconych Powstaniu Styczniowemu faktografię historyczną wykorzystuje niejako w tle wobec intelektualno – moralnego
przekazu. Powstanie Styczniowe najczęściej określa Piłsudski mianem rubieży.
Rubieży granicznej nowych czasów, nowej jakości politycznej, która powstała
w konsekwencji niepowodzenia zrywu. Rubież dotyczyła także przemiany ogólnoeuropejskiej – formowały się wówczas bowiem światowe mocarstwa, wraz
z ich coraz nowocześniejszym zapleczem technicznym. Powstanie zwiastowało
włączenie Polski w nurt owych przemian. Tożsamość polska musiała dojrzeć do
odbudowy państwa narodowego – ta zaś była udziałem Piłsudskiego już nie jako
historiozofa, ale jako politycznego praktyka.
Dla roli, jaką Powstanie Styczniowe odgrywało w programie politycznym, czy
nawet szerzej – w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego, trudno znaleźć proste
historyczne analogie. Zapewne dostrzegalne jest po trosze podobieństwo do
funkcjonowania mitu napoleońskiego w „pokoleniu Rzeckich” – pogrobowców
Romantyzmu, może trochę do entuzjazmu młodych KPN-owców dla etosu Legionów i Polski Podziemnej. W bliższych nam czasach próbą – niedocenioną niestety
– oparcia bieżących politycznych, etycznych czy historiozoficznych koncepcji
o pozornie oddalone w czasie wydarzenie historyczne były prace Dariusza Gawina
i Jarosława Marka Rymkiewicza poświęcone Powstaniu Warszawskiemu21. One,
podobnie jak wypowiedzi Marszałka o roku 1863, upatrują w wielkim zrywie narodowym pewnego aktu konstytutywnego wspólnoty – nie tyle założycielskiego,
co odradzającego – budującego „nową jakość” moralną, intelektualną i polityczną.
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Several remarks on the functions of the memory of the January
Uprising in Józef Piłsudski’s writings
(Summary)
History interpretation or even historiosophy are important elements of different
programmes and doctrines for many political thinkers and ideologists. When it comes
to Józef Piłsudski, the January Uprising was the most important historical event of all.
The year 1863 set its stamp on all the social classes of the Kingdom of Poland and indirectly contributed to political and psychological change in all patritions. While creating
a programme for political and military war, Józef Piłsudski based his plans mainly on
the January Uprising. The article, however, shall not search for the analysis or historical
evaluation of the 1863 events. The author makes an attempt to answer questions related
to the functional perspective or (using the terminology by Marcin Kula) ‘utilization of
history’ in the Marshal’s writings. The January Uprising was given three fundamental
perspectives related to: identity, consolidation, and didactics. Such a distinction is somehow symbolic and its elements have numerous common features which is the result of the
style and the method of expressing thoughts by the Marshal. It is not the only element of
the given analysis to find particular components of perceiving history in 1863 and fitting
them in a certain pattern. First of all, the analysis is to argue for the uniqueness of the way
of interpreting history and national tradition by Józef Piłsudski. Only by looking through
several texts can one see patriotism and a high level of reflection on the fate of the Polish
society. It is the patriotism of the great awareness of changes introduced by the January
Uprising and in the same time, the conservative patriotism that leads to the assumption
that the Uprising is just a part of the Polish history.
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W cieniu józefa piłsudskiego:
zdzisław klemens lechnicki –
„strażnik” i „Naprawiacz”
rzeczypospolitej
nina zielińska

A

rtykuł ma na celu przybliżenie jednej postaci - z rzadko rozpoznawanych
w powszechnie dostępnej historii tego czasu - która jednak w istotny sposób
zaznaczyła się w odzyskaniu wolności oraz we wznoszeniu fundamentów państwowości II Rzeczypospolitej. Działacza i organizatora odradzającej się Ojczyzny,
który odegrał znaczącą rolę w życiu politycznym i społecznym ówczesnej Polski.
Jego postawa i działania miały niepodważalny wpływ na zachowanie polskiej
tożsamości narodowej na terenach północno-wschodniego pogranicza.
Zdzisław Klemens Lechnicki, urodził się 7 czerwca 1890 r. w Serebryszczu
w powiecie chełmskim w rodzinie zaangażowanej politycznie i o silnych tradycjach patriotycznych.1
1

Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919 – 1939. Słownik biograficzny. Tom III, pod red. G. Mazura, Warszawa 2005, s. 321. Ojciec Zdzisława, Felicjan Lechnicki był właścicielem dóbr ziemskich Święcica
i Serebryszcze, matka Maria z domu Hempel. Jeszcze w okresie zaborów bracia Felicjan, Zdzisław i Tadeusz
aktywnie uczestniczyli w samokształceniowych i patriotycznych inicjatywach młodzieży gimnazjalnej
Radomia, Krakowa, Warszawy i Lublina. Tadeusz Lechnicki, oficer armii carskiej, w 1917 r. organizował
w Rosji korpus polski; członek Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Felicjan został komisarzem powiatu
chełmskiego z ramienia cywilnych władz polskich, a także był członkiem sejmiku i wydziału powiatowego
w Chełmie. W wojnie polsko-bolszewickiej zginął najmłodszy z braci Witold, a mundur ochotniczki – artylerzystki włożyła siostra Lechnickich, Marianna. Zobacz: M. Sobieraj, Wizyty najwyższych dostojników II
Rzeczypospolitej w Chełmie, „Rocznik Chełmski” 1997, nr 3 s. 330-331. Jak przypuszcza Emil Horoch, dzięki
Tadeuszowi Lechniccy nawiązali kontakty z obozem Piłsudskiego: E. Horoch, Felicjan Kajetan Lechnicki-poseł i senator sanacyjny, [w:] Rola posła i senatora w II Rzeczypospolitej, pod red. J. Jachymka, Lublin 1989,
s. 257-258. Tadeusz Lechnicki, według Mieczysława Wrzoska, należał do wyróżniających się w szeregach
I Korpusu Polskiego oficerów-niepodległościowców, związanych ideowo z Legionami Polskimi, i „widzących
w Piłsudskim swego właściwego wodza”. Zobacz: M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny
światowej 1914-1918, Warszawa 1990, s. 333-334; T. Piskorski, Wykaz poległych i zmarłych uczestników ruchu niepodległościowego Młodzieży Narodowej (Członków Związku Młodzieży Polskiej – „Zet”, Organizacji
„Przyszłość” – „Pet” i innych stopni organizacyjnych w okresie lat 1886-1936), Warszawa 1936, s. 35.
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W szkole średniej należał do Związku Młodzieży Polskiej „Przyszłość (Pet),
który był trójzaborowym porozumieniem Organizacji Młodzieży Narodowej
Szkół Średnich (OMNSŚ) w zaborze rosyjskim i austriackim (1901 – 1922)2, oraz
do Organizacji Młodzieży Narodowej (OMN). Na początku studiów w 1909 r.
został przyjęty do Grup Narodowych, a następnie do Grupy Koleżeńskiej i Koła
Braterskiego Związku Młodzieży Polskiej „Zet” i wkrótce został przewodniczącym
Warszawskiego Komitetu Okręgowego „Zet” i kierownikiem Komisji Szkolnej,
najważniejszego wówczas odcinka pracy Zetu.3 Jubileuszowy Zjazd Związku
Młodzieży Polskiej w 1907 r. zakończył się decyzją odstąpienia organizacji Zetu od
Ligi Narodowej. W roku 1908 odszedł z Ligi Zygmunt Miłkowski, a lata 1907-1909
w historiografii uważane są za przełomowe dla dziejów endecji i ruchu zetowego.4
Po zerwaniu z Ligą Narodową członkowie Zetu na terenie zaboru rosyjskiego
wybrali spośród siebie nową kadrę kierowniczą. Znaleźli się w niej m.in.: Zdzisław Lechnicki, Stefan Szwedowski, Tadeusz Pełczyński, Melchior Wańkowicz,
wychowankowie Petu, organizatorzy głośnego strajku szkolnego w roku 1905.5
Po wybuchu I wojny światowej w Warszawie, przy udziale, m.in. Aleksandra
Graffa, Stanisława L. Janikowskiego, Tadeusza Jankowskiego, Zdzisława Lechnickiego, Bolesława Srockiego, Stefana Szwedowskiego i Gustawa Zielińskiego,
powołano niezależną „Wolną Szkołę Wojskową”. W zmienionych warunkach
politycznych, zetowcy rozpoczęli współpracę z założoną z inicjatywy Piłsudskiego
Polską Organizacją Wojskową6, jednak szybko zaczęły się uwidaczniać różnice
poglądów pomiędzy członkami Zetu a Komendantem.
W czasie tzw. kryzysu przysięgowego doszło do rozbieżności co do taktyki
postępowania wobec okupantów.7
Od 1905 r. Zdzisław Lechicki prowadził walkę o szkołę polską, był również
współorganizatorem bojkotu szkoły rosyjskiej, który utrzymywał mimo wielkich
trudności przy współudziale sekretarza Centralizacji „Zet” Kazimierza Wyszyń-

2

3
4
5
6

7
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T.W. Nowacki, Przedmowa, [w:] Zet w walce o niepodległość i budowę państwa. Szkice i wspomnienia, pod
red. W. T. Nowackiego, Warszawa 1996, s. 16. W zaborze pruskim organizacja ta nosiła nazwę Towarzystwa
Tomasza Zana.
Tamże.
J. Rakowski, Zetowcy i Piłsudczycy (1), „Zeszyty Historyczne” 1980, z. 54, s. 12-14.
Tamże, s. 12-13, 17, 19.
Polska Organizacja Wojskowa założona z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w momencie wybuchu I wojny
światowej, miała tajny charakter i zajmowała się początkowo działalnością wywiadowczą i dywersyjną przeciwko Rosji. Działalność jej obejmowała na początku obszary zaboru rosyjskiego oraz okupacji niemieckiej
i austriackiej, a także Białoruś, Ukrainę i Rosję. Do 1917 r. zwierzchnikiem POW był Piłsudski, a po jego
aresztowaniu przez Niemców Edward Rydz-Śmigły. Za: J. Giertych, Józef Piłsudski 1914-1919 – (Fragmenty)
[w:] Piłsudski i Sanacja w oczach przeciwników. Sądy i świadectwa współczesnych. Wybór z pamiętników
i publicystyki. Wstęp i wybór tekstów M. Leczyk, Warszawa 1987, s. 34; S. Pomarański, Józef Piłsudski. Życie
i czyny, Warszawa 1934, s. 37; A. Bełcikowska, Polska Organizacja Wojskowa. Zarys dziejów, Warszawa 1939,
s. 7-8.
Różnice te znalazły swój wyraz w 1917 r., w momencie tworzenia przez piłsudczyków Konwentu A. Zetowcy
nie wzięli udziału w tej akcji: J. Rakowski, Zetowcy... (1), s. 17.

skiego8 przez okres około 5 lat. Po ukończeniu Kursów Naukowych w Warszawie
w 1911 r. wyjechał do Święcicy pod Chełmem.9 Objął majątek rodzinny „Święcica”
w 1912 r. Został też członkiem Rady Gminnej w Olchowcu, zarządu Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej, Straży Pożarnej i lokalnych organizacji rolniczych.10 Gdy
w 1914 r. rozpoczął się nabór do formowanych Legionów Polskich, Z. Lechnicki
, który ze względu na swą niepełnosprawność fizyczną, nie kwalifikował się do
wojska, rekompensował to poprzez udzielanie finansowego wsparcia(tworzonym
oddziałom?).11 W 1915 r. został wybrany do Komitetu Narodowego w Lublinie,
którego członkiem pozostawał do 1917 r.12 Warto wspomnieć, że w 1914 r. Kazimierz Wyszyński podporządkował Piłsudskiemu Centralizację Zetu (tylko na
czas wojny), i od tego momentu zetowcy w sprawach wojskowych opierali się na
autorytecie Komendanta.13
Ważnym okresem w działalności społeczno-politycznej Z. Lechnickiego był
rok 1918. Pod koniec 1917 r. powstała w Chełmie z inicjatywy Polskiej Macierzy
Szkolnej, Straż Ziemi Chełmskiej. Miała ona skupić siły polskie do walki z każdym,
kto chciałby widzieć Ziemię Chełmską oderwaną od Polski. Należy wspomnieć,
że bezpośrednią przyczyną utworzenia Straży było wyłączenie czterech powiatów
kresowych spod kompetencji departamentu oświaty.14 Działania mające na celu
obronę Ziemi Chełmskiej wzmogły się z chwilą podpisania traktatu brzeskiego.15
8

9
10
11
12
13
14
15

Z. Dłużewska-Kańska, Lechnicki Zdzisław, Polski Słownik Biograficzny. Tom XVI, PAN 1971, s. 599. Kazimierz
Wyszyński (1890-1935), lublinianin, działacz organizacji młodzieżowych, legionista, polityk i dyplomata.
Na początku 1923 r. opuścił Warszawę i w charakterze radcy Ambasady Polskiej w Moskwie przebywał
w Związku Radzieckim do roku 1927. Po tej dacie sprawował funkcję radcy Poselstwa Rzeczypospolitej
Polskiej w Berlinie. W Niemczech dał się poznać jako skuteczny rzecznik spraw mniejszości polskiej –
z uwagi na tę działalność nazywano go nawet „Ojcem Polaków”. Zmarł 3 stycznia 1935 roku w Berlinie. Za:
S. Szwedowski, Pamięci Kazimierza Wyszyńskiego, „Przełom” 1935, nr 1, s. 7; J. Rakowski, Zetowcy... (1), s.
21; T.W. Nowacki, W wirach wojny, [w:] Zet w walce o niepodległość i budowę państwa. Szkice i wspomnienia,
pod red. T. W. Nowackiego, Warszawa 1996, s. 94, 96-98; Biblioteka Narodowa, Zbiory Specjalne, nr akc.
13451, S. Szwedowski, Dzieje ruchu zetowego w Polsce 1886-1945, t. 2, rozdział 2, nr kolejny teczki 16, s. 496,
666; H. Chałupczak, II Rzeczpospolita a mniejszość polska w Niemczech, Poznań 1992, s. 173; M. Leczyk,
Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 1925-1934. Studium z historii dyplomacji, Warszawa 1976,
s. 19.
Z. Dłużewska-Kańska, s. 599.
Posłowie i Senatorowie..., s. 321.
Z. Dłużewska-Kańska, s. 600.
Posłowie i Senatorowie..., s. 321.
T. W. Nowacki, W wirach wojny …, s. 144.
„Głos Narodu” 1918, nr 1.
Dnia 9 lutego 1918 r. w Brześciu Litewskim delegacje niemiecka i austro-węgierska podpisały układ z utworzoną w kwietniu 1917 r. Ukraińską Centralną Radą. Ustalona w Brześciu zachodnia granica Ukrainy objąć
miała część Królestwa Polskiego, powiaty Chełmszczyzny i Podlasia. Co prawda, postanowień brzeskich nie
wprowadzono w życie, sprawa przyszłej granicy polsko-ukraińskiej dla państwa centralnych nie była też
najistotniejszym elementem traktatu – jednak fakt ten miał swoje symboliczne znaczenie dla oceny stosunku
Niemiec i Austro-Węgier do Polski. Oznaczał fiasko rozwiązania sprawy polskiej w oparciu o państwa centralne: J. Pajewski, Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1994, s. 421-427; Tegoż, Odbudowa Państwa
Polskiego 1914-1918, Warszawa 1980, s. 229-233; W. A. Serczyk, Historia Ukrainy, Wrocław – Warszawa –
Kraków – Gdańsk 1979, s. 346-349.
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Przystąpiono wtedy do tworzenia formacji samoobrony polskiej, która miała być
organizacją silniejszą niż dotychczasowa Straż Ziemi Chełmskiej.
Zrodziła się wówczas idea powołania jednej organizacji, której celem była obrona Chełmszczyzny i Podlasia, niemal jednocześnie w kilku miejscach Chełmszczyzny i Lubelszczyzny, a zgłaszali ją lokalni działacze w porozumieniu z Warszawskim Okręgowym Komitetem Zetu.16 Zetowiec Kazimierz Fudakowski17 sam
moment założenia SK łączy z zebraniem grupy młodych właścicieli ziemskich,
jakie miało miejsce w Krasnobrodzie z udziałem braci Zdzisława i Feliksa Lechnickich. Jarosław Cabaj uważa, że najprawdopodobniej było to jedno z lokalnych
zebrań przyszłych członków Straży Kresowej (SK)18, w wyniku którego założono
lokalne koło stowarzyszenia.19 Samo spotkanie miało na celu zorganizowanie
samoobrony ludności Chełmszczyzny, gdy, po traktacie brzeskim20, coraz bardziej
realna stawała się groźba oderwania Chełmskiego i Podlasia od Polski i przyłączenia ich do Ukrainy. Zdzisław Lechnicki udać się miał potem do Warszawy,
gdzie otrzymał zgodę na utworzenie SK od Komitetu Centralnego Zetu i Okręgu
Warszawskiego organizacji. Zgodnie z obietnicami Komitetu na teren Chełmszczyzny miano wysłać członków Zetu. W tym czasie w powiatach chełmskim
i zamojskim rozwijała się już wspomniana wyżej Straż Ziemi Chełmskiej, której
kadry przeszły potem do SK. Na terenie powiatu chełmskiego aktywnością wyróżniali się Wiktor Ambroziewicz i sędzia Tadeusz Kozerski oraz Stefan Plewiński.
W Zamościu organizatorami SK byli Mikułowski i Adam Sajkiewicz.21 Zdzisław
Lechnicki porozumiał się w Warszawie z przedstawicielami Rady Regencyjnej.
Rozmawiał m.in. z Janem Steckim, ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych,
i Januszem Radziwiłłem, dyrektorem Departamentu Politycznego.22 W tym samym więc czasie powstały organizacje, których cel był taki sam: nie dopuścić do
przejęcia w obce ręce Ziemi Chełmskiej i Podlasia. Wiktor Ambroziewicz, tak
opisuje utworzenie chełmskiego koła organizacji:
16
17

18

19
20
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22
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J. Cabaj, Geneza i pierwszy rok działalności Towarzystwa Straży Kresowej w Chełmszczyźnie i na Podlasiu,
„Dzieje Najnowsze” 1995, nr 4, s. 16.
Kazimierz Fudakowski znalazł się w Prezydium Głównego Komitetu Ratunkowego, powstałego w listopadzie
1915 r. w Lublinie. W skład Prezydium wchodzili również inni działacze endeccy, jak i SK: Stefan Plewiński
[pierwszy prezes SK – przyp. NZ] i Stanisław Śliwiński. Zobacz: E. Maj, Narodowa Demokracja w województwie
lubelskim w latach 1918-1928, Lublin 2002, s. 29-30. Jeszcze: Tejże, Związek Ludowo-Narodowy (1919-1928),
Lublin 2000, s. 140. Więcej o Fudakowskim: A. Koprukowniak, Kazimierz Fudakowski – wokół sprawy
polskiej podczas pierwszej wojny światowej, [w:] Lublin w dziele odzyskania niepodległości Polski – 1918, pod
red. W. Śladkowskiego, Lublin 1989, s. 129-143.
Patrz szerzej: N. Zielińska, Towarzystwo Straży Kresowej 1918 – 1927, Lublin 2006, s. 36-40. Postanowieniem
ministra spraw wewnętrznych z 21 września 1920 r., 13S/2517 Straż Kresowa została wciągnięta do rejestru
stowarzyszeń i związków pod numerem 347 i zmienioną nazwą Towarzystwa Straży Kresowej. Za: Archiwum
Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Towarzystwo Straży Kresowej 1918-1927 (dalej: TSK), sygn. 3, k.
126; sygn. 8, k. 1; sygn. 9, k. 145.
J. Cabaj, s. 16-17.
J. Pajewski, Historia powszechna …, s. 421-427; Tegoż, Odbudowa …, s. 229-233; W. A. Serczyk, s. 346-349;
J. Cabaj, s. 16-17.
J. Gierowska-Kałłaur, Straż Kresowa a Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. Współdziałanie czy rywalizacja ?,
Warszawa 1999, s. 6.

W poczekalni małej stacyjki doszła nas wiadomość o obłudnych decyzjach
okupanta, o zawartym 9 lutego traktacie w Brześciu Litewskim. Zawrzało. Spontanicznie narodziły się dwa punkty oporu: Lublin i Chełm. Obecni lubliniacy,
Stefan Plewiński, oraz bracia Zetowi: Włodzimierz Bochenek, Kazimierz Chmielewski, Tadeusz Ciświński, wracali z podjętą inicjatywą powołania niezwłocznie
dla okupacji austriackiej sprężystej i zwartej organizacji, aby pod jej przykrywką
przystąpić stante pede do akcji i walki. Zaimprowizowano nawet nazwę dla niej,
bardzo chwytliwą, o brzmieniu bojowym: Straż Kresowa. Stało się to w nocy z 11
na 12 lutego, równo przed pół wiekiem w Rejowcu, jeszcze pisanym w transkrypcji
historycznie właściwej – w Reyowcu.”23
Tak, więc w stolicy austriackiego Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego
w Polsce, Lublinie, już w kilkanaście dni po podpisaniu traktatu, scalono wszystkie powstałe mniejsze organizacje w jedną dużą, zawiązując SK z jej zarządem
głównym na czele.
Celem organizacji, jak czytamy w § 1 statutu, była „obrona ziem na Kresach Wschodnich Polski położonych i nierozerwalną całość z nią stanowiących,
w szczególności zaś obronę wszystkiego, co jest wyrazem interesów państwowości polskiej, polskiego stanu posiadania, a więc: kościoła rzymsko-katolickiego,
polskich instytucji państwowych i autonomicznych, kulturalnych, oświatowych,
obrona podstaw bytu gospodarczego oraz instytucji, które jego utrzymanie i rozwój mają na celu, jak również tworzenie wszystkiego i współdziałanie przy tworzeniu wszystkiego, co polskość tych ziem powiększa i umacnia, i zdąża do tego,
by one zostały przy zjednoczonej i niepodległej Polsce.”24
Głównym celem stowarzyszenia zaraz po powstaniu było nie dopuścić do przejęcia Ziemi Chełmskiej i Podlasia przez stronę ukraińską. Początkowo skupiono się
na akcjach protestacyjnych i walce o ziemię. Akcja protestacyjno-propagandowa,
prowadzona przez działaczy Straży Kresowej, wpłynęła na stanowisko austro-węgierskich władz okupacyjnych. Jej ukoronowaniem była wielka manifestacja
patriotyczna towarzysząca obchodom święta 3 Maja 1918 r. w Lublinie i innych
miastach, a także Rozporządzenie nr 1191/IV C. i k. Generalnego Gubernatora
Wojskowego z 22 kwietnia 1918 r., dotyczące uznania i działalności Straży za
legalną.25
Obchody 3 Maja w 1918 r. były jedną z najbardziej spektakularnych manifestacji uczuć patriotycznych społeczeństwa polskiego, w czym mieli swój udział także
członkowie niedawno utworzonej SK. Organizacją i przebiegiem obchodów mieli
kierować, zgodnie z upoważnieniem Zarządu Głównego Straży, Wiktor Ambroziewicz w Chełmie i Zdzisław Lechnicki w Lublinie. Do święta przygotowywano
się bardzo starannie – zwłaszcza w samym Chełmie obchody 3 Maja tego roku
23
24
25

Cyt. za: W. Ambroziewicz, Pierwszy dzień wolności, [w:] Zet w walce o niepodległość i budowę państwa. Szkice
i wspomnienia, pod red. W. T. Nowackiego, Warszawa 1996, s. 307.
AAN, TSK, sygn. 3, k. 127.
N. Zielińska, s. 41.
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miały wymiar szczególny. Dnia 19 kwietnia 1918 r. w mieście odbyło się zebranie,
na którym wyłoniono Komitet Obchodu w składzie: W. Ambroziewicz, T. Kozerski
i Z. Lechnicki. Rada Regencyjna poparła te przygotowania i przekazała pismo
o treści: „Rada Regencyjna i Rząd polski witają z największą radością objawy
skupienia sił narodowych w Ziemi Chełmskiej i przesyłają najgorętsze życzenia
jak najświetniejszego obchodu Konstytucji 3 Maja w Chełmie”.26
W dniach 26-28 czerwca 1918 r. w Krakowie odbył się Zjazd Braterski Zetu,
gdzie przyjęto deklarację, w której znalazło się hasło „dążenia do zjednoczenia
ziem niepodległej Polski w granicach z 1772 r.” (punkt 1) oraz „konieczność
przekazania całości uprawnień do tworzenia armii polskiej Józefowi Piłsudskiemu” (punkt 5).27 We wspomnianej deklaracji „zaprojektowano studia nad
urzeczywistnieniem idei Jagiellońskiej, zgodnie z zasadą >wolni z wolnymi,
równi z równymi<, stosując to hasło do szerokich warstw chłopskich wszystkich
narodowości, które znajdą się w obrębie państwa polskiego” (punkt 6).28 Mówiono
ponadto o zasadzie równouprawnienia wszystkich wyznań (punkt 8 deklaracji).
Wyrażono też „myśl polityczną Zetu”, w której wyraźnie wysunięto federalizm,
stanowiący podstawę ideologiczną działalności zarówno SK, jak i późniejszego
Związku Rad Ludowych (ZRL).29
W pierwszych dniach listopada 1918 r. w Lublinie zetowcy powołali nowe
ugrupowanie ideowo-polityczne o nazwie Związek Patriotyczny. Ten, wzorowany
na Zecie, był zakonspirowaną organizacją elitarno-kadrową ze swoją deklaracją
i statutem, organizacją, która miała kierować jawnymi związkami i stowarzyszeniami. Do Komitetu Centralnego Związku powołano Kazimierza Wyszyńskiego,
Stanisława L. Janikowskiego i Aleksandra Graffa.30 Wyszyński objął kierownictwo
Komitetu i pozostawał na tym stanowisku do stycznia 1923 r.31
Po 11 listopada 1918 r. zetowcy, chociaż nie we wszystkim, podporządkowali się
J. Piłsudskiemu w jego trudnym dziele organizacji nowego państwa polskiego”.32
J. Gierowska-Kałłaur, opierając się na wspomnieniach osób związanych z Zetem,
pisze że ci uznawali autorytet Piłsudskiego tylko w sprawach wojskowych.33 Jak
wspomniano, już w czasie tzw. kryzysu przysięgowego doszło do pewnych rozbieżności co do taktyki postępowania wobec zaborców. Zetowcy, mimo współpracy
z POW, nie znaleźli się też w Konwencie A, chociaż nie do końca wiadomo, czy
26
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33

Tamże.
Tamże.
T. W. Nowacki, W wirach wojny... , s. 145. Patrz także: J. Faryś, Piłsudski i Piłsudczycy. Z dziejów koncepcji
polityczno-ustrojowej (1918-1939), Szczecin 1991, s. 78.
T. W. Nowacki, W wirach wojny... , s. 145.
J. Rakowski, Zetowcy i Piłsudczycy (2), „Zeszyty Historyczne” 1981, z. 55, s. 7-8. Na zjeździe krakowskim
tzw. starsi bracia, wśród których znaleźli się m.in. Graff, Janikowski, Wyszyński i Gustaw Zieliński (w sumie
12 osób), zgłosili bezterminowy urlop. Prawdopodobnie pozostawało to w związku z planami utworzenia
Związku Patriotycznego. T. W. Nowacki, W wirach wojny... , s. 145.
J. Rakowski, Zetowcy... (2), s. 8.
Tamże, s. 12.
J. Gierowska-Kałłaur, Straż…, s. 70.
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byli zaproszeni, a odmówili, czy też ich pominięto przy tworzeniu struktur tej
organizacji.34 Badacze różnie przedstawiają tę sprawę: Jerzy Rakowski pisze, że
zetowcy „nie byli przyzwyczajeni tylko do stawania na baczność i ślepego wykonywania rozkazów, tym bardziej, gdy rozkazy te nie były wydawane bezpośrednio przez wodza”.35 Nie otrzymując bezpośrednich instrukcji politycznych
od Piłsudskiego, próbowali „sami znaleźć drogę i cele politycznego działania”.36
Tworzenie Konwentu A, jak pisze z kolei Przemysław Waingertner, stanowiło:
(...) ważne momenty w formowaniu się określonej postawy zaufanych współpracowników Józefa Piłsudskiego wobec Zetu. Piłsudczycy zarzucali działaczom
Związku Młodzieży Polskiej, iż w przełomowym okresie zajęli postawę niezdecydowaną i wyczekującą, nie wykazując dyscypliny wobec zaleceń Komendanta.
Oskarżenia te utwierdzały w środowisku piłsudczykowskim nieufność w stosunku
do „krnąbrnego” Zetu, na dodatek o „narodowych” korzeniach.37 Dla wszystkich
jednak było oczywiste, że ustalenie i ochrona granic wschodnich państwa jest
sprawą najważniejszą.
Osobne miejsce w działalności Zdzisława Lechnickiego jako Prezesa Towarzystwa Straży Kresowej, zajmowała sprawa Wileńszczyzny, a zwłaszcza wyborów
do Sejmu Wileńskiego. Po zajęciu Wilna przez Żeligowskiego, TSK postanowiło
uruchomić własny dziennik. W tym celu do Wilna, wezwani zostali m.in. Z.
Lechnicki, S. Paprocki, T. Katelbach oraz M. Wańkowicz. Po kilku dniach ukazał się pierwszy numer dziennika „Gazety Wileńskiej”.38 O swoim stanowisku
w sprawie Wileńszczyzny, Zdzisław Lechnicki pisał: „Byłem zdania, że w dalszych
rozmowach, jakie byłyby zaszły z Kownem, Polska w razie tworzenia W. Księstwa
Litewskiego w federacji z Polską musi mieć możność zaofiarowania należącego
do Polski Wilna i kilku powiatów W. Ks. Litewskiego, co wzmocni w nim wpływ
Polski, ale musi być wiadomo, że jest to teren polski, a nie litewski. 39 W 1921 r.
część działaczy Straży wstąpiła do utworzonego przez poznańskich zetowców
Związku Obrony Kresów Zachodnich (ZOKZ).40 Z. Lechnicki, oficjalnie do 1927 r.
szefował Towarzystwu, które po przegranych jesienią wyborach do Sejmu w 1922 r.,
powoli zaczęło wycofywać się z życia politycznego. Warto wspomnieć, że konflikt
interesów, najpierw w „sprawie wileńskiej” w 1922 r., a następnie nieudana próba
sojuszu przed wyborami sejmowymi jesienią tego roku, spowodowały zerwanie
na kilka lat stosunków między Piłsudskim a Zetem, a jednocześnie z ludźmi
34
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działającymi w TSK. Po kilkuletniej przerwie, w 1925 r. Józef Piłsudski powrócił
na arenę polityczną. Na rok przed zamachem majowym, na początku czerwca
1925 r. w Święcicy pod Chełmem, w majątku Zdzisława Lechnickiego, spotkali się
Piłsudski i związani z Zetem: Tadeusz i Felicjan Lechniccy, Melchior Wańkowicz,
pisarz i publicysta Antoni Zalewski, redaktor wydawanej w Lublinie „Jedności
Ludowej”, Gustaw Orlicz-Dreszer.41 Piłsudski zapewne chciał pozyskać dla swych
celów zetowców: „chodziło o polityczne zaktywizowanie środowiska piłsudczykowskiego rozproszonego w różnych organizacjach, które po zamachu majowym
utworzyły Związek Naprawy Rzeczypospolitej. Nim do tego doszło, politycy
oddziaływali na opinię publiczną w duchu przychylnym zamierzeniom Piłsudskiego – powrotu do życia politycznego”.42 Wizyta Komendanta na Chełmszczyźnie
nie była przypadkowa: ludność pamiętała przecież okres zmagań o utrzymanie
tego terenu w granicach państwa polskiego, i tutaj też zaczynała swą działalność
SK. Jak podaje Ludwik Hass, pobyt Piłsudskiego na Chełmszczyźnie połączony
był z wielkimi manifestacjami na jego cześć, manifestacjami organizowanymi
m.in. przez Z. Lechnickiego.43 W tym świetle nie dziwi, że w maju 1926 r. zetowcy
stanęli przy Piłsudskim. Stroną wojskową przewrotu kierował generał Orlicz-Dreszer.44 Jednak stosunek zetowców i członków TSK do obozu pomajowego
i samego Piłsudskiego nie był jednolity. Po stronie Marszałka opowiedzieli się
m.in., poza wspomnianym Orlicz-Dreszerem, Wiktor Ambroziewicz, Michał
Grażyński, bracia Lechniccy, Józef Małowieski, Ignacy Nowak, Tomasz Piskorski,
Wiktor Przedpełski, Leon Surzyński i Gustaw Zieliński. W grupie „nastawionych
krytycznie” znaleźli się z kolei m.in. Stefan Bratkowski, Marian Drozdowski,
Władysław Hedinger, Stanisław Janicki, Maria Nowicka, Jan Olech, Stanisław
Podwiński, Wacław Szurig, Stefan Szwedowski, Stanisław Tazbir.45
Po przewrocie majowym, jeszcze w maju 1926 r. powstał Związek Naprawy
Rzeczypospolitej – organizacja polityczna o doraźnych celach, jako obóz tych
którzy postanowili współpracować z Marszałkiem w realizacji naprawy stosunków
we wszystkich dziedzinach życia publicznego Ojczyzny. Organizacja powstała
przy pomocy trzech organizacji, Centralnego Związku Osadników, Związku
Strzeleckiego i Związku Powstańców Śląskich. Utrzymywała kontakt między
innymi z organizacjami takimi jak: Związek Legionistów, Centralny Związek
Młodzieży Wiejskiej, Tymczasowa Rada Organizacji Społecznych i Gospodar41
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czych Ziem Wschodnich. Już w czerwcu Egzekutywa Naczelna przystąpiła do
zorganizowania Egzekutyw Prowincjonalnych, odpowiadających ówczesnym
województwom i Egzekutyw Okręgowych (powiatowych).46
Tak okoliczności utworzenia „Naprawy” wspomina Tadeusz Katelbach: „Zetowcy po zamachu nie ustawali w natrętnych pytaniach o program. Nie mogąc
doczekać się odpowiedzi, zdecydowali się na działanie. W kilka dni po zamachu
trzy organizacje: Związek Strzelecki, Związek Osadników oraz Związek Powstańców Górnośląskich, wydały wspólną odezwę, formułującą na razie szereg ogólnych myśli związanych z zamachem i zawiadamiającą o utworzeniu organizacji
politycznej. Cała inicjatywa wychodziła ze środowiska zetowego. Zetowcy byli
osią tej akcji. W ich również gronie zrodziła się nazwa nowej organizacji. Miałem
dwa polecenia: opracowanie projektu statutu Związku Naprawy Rzeczypospolitej
i objęcia redakcji tygodnika, który otrzymał nazwę odpowiadającą chwili – „Przełom”. Miałem kłopot ze statutem, lecz ostatecznie pogodziliśmy demokratyczną
konstrukcję Związku z mocną nomenklaturą stopni organizacyjnych.”47
I inny fragment, pochodzący z organu prasowego Związku Naprawy, „Przełomu”:
„Wszystko zaczęte, nie skończone nic. Od listopada 1918 r. okresy niezniszczonych nadziei i głębokich rozczarowań. (...) Dawni żołnierze i nowi, przyszli
żołnierze, podali sobie ręce i z tego bratniego uścisku zrodził się Związek Naprawy
– ośrodek stawiający sobie za zadanie skupienie wszystkiego, co na stanowisku
przełomu majowego stanęło, co w czynie Komendanta powitało zapowiedź nowych dni i chwały naszej Ojczyzny.”48
Wciąż urzędujący prezes TSK, Zdzisław Lechnicki pisał: „Związek Naprawy
Rzeczypospolitej jest organizacją, która jak sama nazwa wskazuje, ma określone
doraźne cele. Nawiązujemy do tradycji wielkiego obozu reform państwowych
XVIII stulecia. Zmierzał on do odrodzenia potęgi państwa przez stworzenie
silnego rządu, skarbu, wojska.”49
Zamach rozpoczynał, według publicystów „Przełomu”, „epokę podstawowych reform w każdej dziedzinie życia państwowego”. Dano temu wyraz już
w pierwszym numerze pisma, w tekście zatytułowanym Zmiana ludzi czy zmiana
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systemu? „Przełom” konsekwentnie propagował „myśl jak najżywszego związania mas społecznych z państwem, głosząc prymat roli świata pracy w państwie
rządzonym przez „naród wytwórców”.”50
Program ideowy ZNR przyjęty został dopiero 6 stycznia 1927 r. Przedstawione
zostały wówczas tezy zasadnicze Związku, sformułowane przez prezesa ZNR
Zdzisława Lechnickiego. Dodać należy, że zebrania odbywały się w Warszawie
w siedzibie Towarzystwa Straży Kresowej. Celem ZNR było wzmocnienie potęgi
Państwa i wszechstronny rozwój Narodu Polskiego.
„I. Dobro państwa powinno być najwyższym celem. Nie wysuwamy ani
haseł klasowych, ani nie przeciwstawiamy dobra narodu dobru państwa, lecz
go identyfikujemy.
II. Polska ma wielkie zadanie do wypełnienia na Wschodzie, gdzie leżą tradycyjne linie jej mocarstwowej polityki. Nie możemy jednak zapominać o Zachodzie: o te dzielnice szczególnie musimy dbać. Nie wolno nam powtórzyć błędu
przeszłości polegającego na niedocenianiu znaczenia naszych ziem zachodnich.
III. Demokratyczny rozwój państwa winien być pogodzony ze wzmocnieniem
władzy wykonawczej.
IV. Sanacja skarbu i życia gospodarczego stać winny na pierwszym miejscu
i winny być przeprowadzone bez uzależnienia państwa polskiego od obcych
czynników politycznych i gospodarczych.
V. Utrzymanie i wzmocnienie zdobyczy socjalnych mas i prace nad podniesieniem poziomu naszego włościaństwa stanowić winny wciąż jedno z naczelnych
haseł państwowego programu.” 51
W Sejmie II kadencji wyłoniło się 20 klubów. Najsilniejszym z nich był powstały w październiku 1927 r. klub Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem
(BBWR), jako ugrupowanie polityczne skupiające zwolenników rządu J. Piłsudskiego, składający się ze 122 posłów. Z. Lechnicki przewodniczył zespołowi
Związku Naprawy Rzeczypospolitej, skupiającym 32 posłów. Wspomnieć należy,
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że część z nich to członkowie Związku Patriotycznego, z którego wywodził się
również Z. Lechnicki.52 Powstanie BBWR stawiało ZNR wobec trudnej decyzji
pozostawania na arenie politycznej jako samodzielnego ugrupowania, czy też
przystąpienia do Bloku. Tadeusz Katelbach pisze w swoich wspomnieniach, że
ludzie z otoczenia J. Piłsudskiego początkowo życzliwi w stosunku do „Naprawy”
po paru tygodniach zaczęli zmieniać swoje przychylne nastawienie: „Obawiano
się, że Związek Naprawy Rzeczypospolitej rozrośnie się szybko do rozmiarów
poważnej organizacji politycznej, która znalazłszy oparcie w różnorodnych instytucjach społecznych i zawodowych, sięgnie głęboko w naród i może stać się
najrealniejszą siłą społeczną, popierająca Piłsudskiego. Tego właśnie obawiała się
tworząca się grupa pułkowników, pragnąca wokół Piłsudskiego stworzyć rodzaj
junty politycznej, rządzącej Polską, bez zbytniego oglądania się na nic i nikogo.”53
„Zetowcy” nie czuli się najlepiej w BBWR, poszukując współpracy na płaszczyźnie bardziej odpowiadającej ich poglądom ideowo-politycznym, jako ZNR
w czerwcu w 1928 r. połączyli się z Partią Pracy (powstała w kwietniu 1925 r.
- przyp. NZ). Nowe ugrupowanie nazwano Zjednoczeniem Pracy Miast i Wsi
(ZPMiW), ważną rolę odegrali w nim bracia Lechniccy. Po jakimś czasie zorientowano się, że istnieje zbyt duża rozbieżność w poglądach ideologicznych i pod
koniec 1929 r. doszło do rozstania się obu organizacji.54
Celem ZPMiW była dążność do wielkości Polski i wszechstronnego rozwoju
Narodu Polskiego. Środkiem do tego miało być skonsolidowanie świadomego
swych zadań państwowych polskiego obozu pracy. Wolni obywatele winni zrzeszać
się w związki polityczne i poprzez nie mieć wpływ na bieg życia politycznego,
jednak nie mogą mieć monopolu na wpływ na losy państwa. Prawo to powinni
mieć obywatele, zrzeszający się w dobrowolne związki o charakterze społecznym,
gospodarczym czy zawodowym. Związki te powinny być fundamentem państwa.
Prezydent Rzeczypospolitej powinien stać ponad władzą ustawodawczą i wykonawczą i regulować rządzeniem państwem. To tylko niektóre z celów ZPMiW. 55
Linia polityczna reprezentowana przez Z. Lechnickiego nie pozwoliła mu
zaakceptować dalszych działań BBWR, a w szczególności decyzji Piłsudskiego
o uwięzieniu w Twierdzy Brzeskiej wskazanych przez niego niepokornych posłów we wrześniu 1930 r. Informacje o brutalnym traktowaniu zatrzymanych
społeczeństwo polskie przyjęło z ogromną dezaprobatą i jednoczesnym niedowierzaniem. Dnia 10 grudnia 1930 r. Klub Narodowy złożył w sprawie „Brześcia”
interpelację, domagając się natychmiastowego ujawnienia i wyjaśnienia sprawy.
BBWR zgodnie z dyrektywami K. Świtalskiego, głosował przeciw. Chodziło o nie52
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dopuszczenie do rozgłosu i niewywołanie afery politycznej.56 Tegoż samego dnia,
45 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego opublikowało list otwarty do posła
BBWR, profesora Adama Krzyżanowskiego, zaś 16 grudnia interpelacje zgłosiło 6
ugrupowań Centrolewu. Prasa nadała rozgłos sprawie więźniów Brześcia. Zgodnie
z zaleceniami władz BBWR przeciw nagłości w niniejszej sprawie sprzeciwiło się
kilku posłów BBWR, wśród nich prof. Krzyżanowski i Z. Lechnicki.57 Następnie
posłowie w proteście złożyli swoje mandaty. Zdzisław Lechnicki przesłał 3 lutego 1931 r. premierowi W. Sławkowi swoją rezygnację z mandatu poselskiego.
W odpowiedzi uzyskał informację, że W. Sławek „nie uważa za możliwe odwodzić
mnie od podjętej przeze mnie decyzji”.58
Zdzisław Lechnicki był również członkiem Związku Seniorów OMN i Związku
Polskiej Młodzieży Demokratycznej Szkół Wyższych Rzeczypospolitej Polskiej.59
W 1936 r. przewodniczył zjazdowi z okazji 50-lecia ZMP „Zet”.60
Wobec kolejnego zagrożenia Ojczyzny, po zaatakowaniu Polski przez hitlerowskie Niemcy, Z. Lechnicki nie mógł pozostawać na uboczu. W połowie
września 1939 r. do Warszawy przybył Komendant Główny Służby Zwycięstwu
Polski (SZP) gen. M. Tokarzewski-Karaszewicz. Odbyła się narada aktywu politycznego i organizacyjnego tworzącej się konspiracji. Wzięli w niej m.in. udział:
Józef Spychalski, Stefan Lelek, Mikołaj Pajdowski oraz Zdzisław Lechnicki, który
wszedł w skład Rady Politycznej SZP Okręgu Lubelskiego.61
Od 1941 r. pracował w Departamencie Rolnictwa Delegatury Rządu RP na
Kraj. Po wojnie znalazł się we władzach Państwowych Nieruchomości Ziemskich
w Poznaniu. W 1951 r. został oskarżony o sabotaż i skazano go na 15 lat więzienia.
Zwolniony i zrehabilitowany w 1957 r. pozostał w Poznaniu, gdzie podjął pracę.
Zmarł 14 stycznia 1959 r. w Poznaniu; pochowany na cmentarzu w Junikowie k.
Poznania.62
Zdzisław Klemens Lechnicki to wybitna postać polskiej historii okresu międzywojennego. Od najmłodszych lat wykazywał postawę prawdziwego patrioty.
Z pewnością, duże znaczenie miały jego rodzinne korzenie. Człowiek wielkiej
prawości, kultury, z jakże cenną do dziś umiejętnością uszanowania innych,
nawet politycznych adwersarzy.
Działalność Z. Lechnickiego i osób z nim współpracujących rozwijała się
i umacniała od pokolenia. Początkowym etapem pracy były tajne organizacje
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szkolne i uniwersyteckie, tajne nauczanie, walka o szkołę polską, przygotowania
zbrojne, wojna polsko-bolszewicka, powstania śląskie, prace na Kresach zarówno
Wschodnich jak i Zachodnich które miały na celu utrzymanie zdobyczy państwa
polskiego, polskich granic. Istotne dla dziejów Polski organizacje: „Zet”, mniej
zapamiętana w historiografii „Straż Kresowa” i „Związek Naprawy Rzeczypospolitej” to w wielkiej mierze jego osobiste dzieła.
Przełomem był maj 1926 r., kiedy to Z. Lechnicki i ludzie z nim współpracujący, propagujący od dawna silną, trwałą i demokratyczną Polskę, co wszak
stało się hasłem przewodnim przewrotu majowego, poprali czynnie Marszałka J.
Piłsudskiego, tym samym uznając potrzebę naprawy stosunków wewnętrznych
po to, by temu, o co walczyli przez lata zagwarantować normalny rozwój.
Z. Lechnicki potrafił jednak konsekwentnie podążać wybraną drogą w kierunku umocnienia i naprawy Rzeczypospolitej, bez ulegania wpływom i koniunkturze
politycznej. Nawet pod presją polityczną zachował swoje poglądy. Nie bacząc na
konsekwencje, złożył mandat poselski na znak protestu przeciwko metodom
stosowanym w Brześciu wobec uwięzionych posłów. Ten sprzeciw zamknął mu
drogę politycznej kariery na wysokie stanowiska państwowe, do pełnienia których
niewątpliwie miał stosowne przygotowanie i doświadczenie.
Przystępując w 1939 r. , wobec ponownego zagrożenia wolności Ojczyzny,
do ruchu oporu i pełniąc funkcje w „podziemnej” Rzeczypospolitej do końca
pozostał jej „Strażnikiem”.
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In Józef Piłsudski’s shadow: Zdzisław Klemens Lechnicki
– the “Guard” and the “Repairer” of interwar Poland
(Summary)
The article is to present a person considered to have been one of the leaders of social
and political life in the reviving Poland, who highly influenced preservation of Polish
national identity, especially in South-Eastern Kresy (also called the Borderlands), but who
is often omitted nowadays while presenting the history of the Second Republic of Poland.
Zdzisław Klemens Lechnicki was born into a family of landed gentry 7th June 1890
in Serebryszcz near Chełm. When still a young boy, he showed his patriotism while
fighting for Polish education; in the same time, he organised a boycott of the Russian
school system. During the time when Poland was regaining its freedom and the Second
Republic of Poland was being created, he was a widely-known young activist of patriotic
and national organisations (Pet, Zet, OMN). Along with other activists, he obeyed military
authority of Józef Piłsudski by promising to give all him rights to create Polish Army. As
Lechnicki was unable to be a soldier himself, he supported the Polish Military Organisation financially. He served as the organizer and the director of the Guard of Kresy (Straż
Kresowa), a member of the Parliament of the Second Republic of Poland, the founder of
the Association for Recovery of Poland (Związek Naprawy Rzeczypospolitej). With the
latter, he supported Marshal Józef Piłsudski during a coup in May 1926 by accepting the
need for recovery of inner affairs in the country. In Lechnicki’s political and social biography, one can distinguish a few stages, all dealing with activities for regaining national
independence, country defence and building strong and democratic Poland. Zdzisław
Klemens Lechnicki was a righteous and cultured Man who was an extremely important
figure of the Polish history during the interwar period.
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stosunek romana dmowskiego
do zamachu stanu józefa piłsudskiego
michał andrzejczak

B

ohdan Wasiutyński na łamach, „Przeglądu Wszechpolskiego”, organu
teoretycznego Narodowej Demokracji w latach 1922-1926, analizując wspomnienia Romana Dmowskiego z okresu walki o niepodległą Polskę zawarte
w dziele „Polityka polska i odbudowanie państwa” stwierdził, że „działalność
Dmowskiego jest sama przez się przykładem dla młodego pokolenia tych
właściwości, które wymagane są od męża stanu, jeżeli ten ma być jednostką
twórczą na miarę historyczną. Bowiem polityk w wysokim znaczeniu tego
pojęcia jest twórcą tak samo jak artysta, jeno tworzywo jest niesłychanie różnolite, przede wszystkim są nim dusze ludzkie. Polityk musi sobie zdawać
sprawę z możliwości, znać materiał, który do swego dzieła używa. […] polityka wymaga wiedzy, samodzielności śmiałości w myśleniu oraz zdolności do
syntezy, do hierarchicznego uporządkowania rzeczy według ich istotnej wagi,
wbrew demagogicznej zarazie współczesnej, która sprawia, że do decydowania
o najbardziej z natury swej powikłanych zjawiskach życia zbiorowego czują się
powołani ci, co do tej działalności nie mieli ochoty ani czasu się przygotować
i zagadnień rozwiązywanych przemyśleć”1. Superlatywy, w których Wasiutyński
określił mentora kilku pokoleń rodzimych narodowców nie odbiegają od ogólnie
przyjętej oceny postaci Romana Dmowskiego uznanej zarówno wśród adherentów
Dmowskiego jak i jego antagonistów, a przede wszystkim pewnej ustalonej formy
także w polskiej historiografii, gdzie twórca polskiego nacjonalizmu chrześcijańskiego2 uzyskuje należne mu miejsce, jednego z ojców niepodległej Polski3.
1
2
3

Wasiutyński B., Polityk wychowawca, „Przegląd Wszechpolski”, luty 1925, nr 2, s. 84-85.
M. Andrzejczak, Dmowskiego zmagania z wiarą, „Myśl Polska” [dalej „MP”] 13 IX 2009, nr 37, s. 12.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że pojawiają się nadal pozycje, w których postać Dmowskiego zostaje hermetycznie zamknięta w kręgu pewnych aspektów już zradykalizowanych poglądów, bądź domniemanie
zradykalizowanych, w mniemaniu autora, zapominając o funkcji wychowawczej publicystyki oraz działalności

110

Historyk Przemysław Waingertner pokusił się ponadto o określenie Dmowskiego
jako many-dimensional man, czyli człowiek wielowymiarowy, którym to terminem
Synowie Albionu oznaczali osoby o złożonej osobowości, z predyspozycjami do
myślenia dyskursywnego4, pragmatyków5.
Krótki zarys poglądów na postać Romana Dmowskiego, jego predyspozycji
do działalności na płaszczyźnie społeczno-politycznej, symptomatyczności jego
osobowości pozwala na przypuszczenie, że twórca polskiej idei narodowej był
osobą jednoznacznie predestynowaną do zajmowania najważniejszych stanowisk
państwowych. Faktycznie jednak Dmowski, w niepodległej Polsce stał się raczej
obserwatorem oraz głównym krytykiem życia politycznego II Rzeczpospolitej, nie
wpływając bezpośrednio na jej kształt oraz funkcjonowanie. Wprawdzie nie ulega
wątpliwości influencja pośrednia Romana Dmowskiego na społeczeństwo polskie,
której najwyrazistszą i w dużej mierze niezawodną formą była jego publicystyka na
łamach prasy narodowo-demokratycznej, to jednak z tym większym zainteresowaniem, wnikliwością oraz zaangażowaniem należy podnieść zagadnienie powołania
przez Romana Dmowskiego Obozu Wielkiej Polski (OWP), formacji stanowiącej
w dużej mierze ziszczenie jego planów politycznych w wolnej Polsce. Powołanie
OWP stanowiło niejako jedyną, moim zdaniem, konkretną odpowiedź Dmowskiego
na wydarzenia, do których doszło w maju 1926 roku.
Przewrót roku 1926 stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach II
Rzeczpospolitej. Wprowadza niejako granicę między dwiema formami rządzenia
w niepodległej Polsce. Rok 1926 był nie tylko cezurą w rodzimym życiu politycznym, ale przede wszystkim symbolem, wedle którego można postrzegać
symptomatyczność ogółu stosunków panujących wówczas w społeczeństwie
polskim. Okres przed rokiem 1926, pretendujący w powszechnym odbiorze do
czasu wypaczeń oraz nieudolności funkcjonowania demokracji parlamentarnej,

4

5

politycznej Pana Romana. Zob. szerzej G. Krzywiec, Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego
(1886-1905), Warszawa 2009.
Stanisław Kozicki, czołowy polityk i publicysta polskiego ruchu narodowego, podkreślał, jak wiele czasu Roman Dmowski poświęcał analizie sytuacje międzynarodowej, by dostosować Ligę Polską (LP) do
wymagań stawianych przed polskim ruchem narodowym, w ramach walki o niepodległą Polskę: „Nie
był zadowolony [Dmowski – przyp. M.A.] ani z tempa jej [tj. LP – przyp. M.A.] prac, ani z jej składu,
ani z ducha, jaki w niej panował. Wyjeżdżając tedy z kraju dużo myślał o tym, jak Ligę zreorganizować
i jak zrobić z niej skuteczne narzędzie pracy zbliżające Polskę do niepodległości” (S. Kozicki, Historia
Ligii Narodowej 1887-1907, T. 1 (Cz. 1-3), [w:] Biblioteka Ossolińskich, rkps 13200/II: s. 73). W pracach
rodzimych historyków zakorzeniła się jednak terminologia, wedle której polityków skupionych wokół Romana Dmowskiego nie określa się mianem niepodległościowych, przypisując to określenie głównie grupie,
której nieformalnie przewodził Józef Piłsudski: O przyszłość państwa polskiego, jako państw suwerennego
i demokratycznego, walczyły w listopadzie 1918 r. ze sobą trzy orientacje: narodowo-demokratyczna (reprezentowana przede wszystkim przez myśl polityczną Romana Dmowskiego, Stanisława i Władysława
Grabskich, Wojciecha Korfantego, wspierającego ich – mimo wielu wątpliwości – Wincentego Witosa oraz
Ignacego Paderewskiego); demokratyczno-niepodległościowa Józefa Piłsudskiego i jego politycznych przyjaciół z Legionów Polskich, POW, część PPS i PSL Wyzwolenia; radykalna społecznie orientacja socjalistów
i lewicowych ludowców” (M.M. Drozdowski, Józef Piłsudski. Naczelnik Państwa Polskiego 14 XI 1918-14
XII 1922, Warszawa 2008, s. 13.
P. Waingertner, O Dmowskim niepolitycznie, „Myśl.pl” 2007, nr 8, s. 43.
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moim zdaniem jest, również obecnie, zbyt kategorycznie oceniany, zważywszy
na fakt, że przy holistycznym spojrzeniu na dane zjawisko winno się uwzględniać zarówno egzegezę określonych czynników, jak i warunki, w jakich przyszło
im zaistnieć. Wobec powyższego należałoby wziąć również pod uwagę aspekty
natury gospodarczej, jak i uwarunkowania międzynarodowe. Ponadto wydaje
się, że odbudowane państwo polskie siłą rzecz stanęło jednak przed „widmem”
demokracji, jako realną formą ustrojową, możliwą do wprowadzenia w ówczesnych
warunkach. Wprawdzie należy zgodzić się z tym, że demokracja parlamentarna
nie stanowiła optymalnego rozwiązania i wypada traktować ją raczej jako eksperyment ustrojowy, na który zdecydowano się po odzyskaniu niepodległości, atoli
również warto podkreślić, że wszelkie żywioły społeczne oraz polityczne, mające
w swych potencjalnych planach koncepcję przejęcie władzy, bądź też skłaniające
się do innych niż sugerowane rozwiązań ustrojowych, były wówczas jeszcze zbyt
słabe, by podjąć się jednoznacznych działań oraz niedostatecznie zorientowane
na kierunek, którym należałoby podążać. Sytuacja zmieniła się dopiero w roku
1926. W atmosferze wszechogarniającej nagonki na rodzimy parlamentaryzm,
jego funkcjonowanie, w formule, jaką wówczas przyjął, stawało się farsą6. Trawestacja, jaką były działania polityków na forum parlamentu, niska kultura życia
politycznego były wystarczającym motywem dla ewentualnego zamachowca,
bądź też reorganizatora ówczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej. Rolę tę
wziął na siebie, choć może trochę przypadkowo, ze względu na ogół czynników,
jakie towarzyszyły wydarzeniom z 12 maja 1926 roku, Józef Piłsudski7, osławiony
legendą były dowódca I Brygady Legionów Polskich, którą to Marszałek oraz jego
najbliższe otoczenie skwapliwie budowało w świadomości społeczeństwa8. Próba
określenia wartości czynu, którego dopuścił się Marszałek Piłsudski nastręcza
wiele trudności zważywszy na fakt, że wiele problemów powoduje wśród badaczy
kwestia zdefiniowania istoty przewrotu majowego. Jerzy Giedroyć, twórca paryskiej „Kultury” stwierdził bez żenady, że „Polską rządzą dwie trumny: Dmowskiego
i Piłsudskiego”. W słowach Giedroycia dostrzegalne jest wyraźne upraszczanie
6

7

8

„Zawarty w konstytucji model-twierdzi historyk Krzysztof Kawalec-władzy był krytykowany właściwie
od początku, przy czym krytyka ta, oraz bardziej rozpaczliwa i w coraz większym stopniu operująca argumentami zasadniczej natury, nasilała się w miarę upływu czasu” (K. Kawalec, Przewrót majowy
a narastanie tendencji antyparlamentarnych w obrębie polskich elit politycznych, [w:] Zamach stanu Józefa
Piłsudskiego 1926 roku, pod red. Marka Siomy, Lublin 2007, s. 325).
Curzio Malaparte, który w roku 1919 pełnił funkcję attache dyplomatycznego przy poselstwie włoskim
w Warszawie, nakreślił własny obraz Józefa Piłsudskiego. W tej zawikłanej analizie osobowości Marszałka
Piłsudskiego, Malaparte starał się znaleźć odpowiedź na cechy psychiki człowieka, który nosi w sobie wizję
zamachu stanu: „[…] Piłsudski bardziej kierował się wyobraźnią i namiętnością niż logiką, bardziej był
zarozumiały niż ambitny, a w gruncie rzeczy więcej miał chęci niż inteligencji” (C. Malaparte, Zamach
stanu, Toruń 2004, s. 58).
W legendę obrosły także wydarzenia majowe, czego znamiona można dostrzec we fragmencie wiersza
Mieczysława Ziembowskiego „Maj 1926 roku”: „Na barykadach Warszawy/ walczący O honor Życia,
o dostojność Celu/ Marszałku Polski, męstwem gorejący!/Obywatelu! […]” (B. Urbankowski, Srebrna
i czarna legenda – Józef Piłsudski w poezji, historii i plotce, „Niepodległość i Pamięć”, R. XII, Warszawa 2005,
nr 1 (21), s. 115).
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rzeczywistości, przy czym owa aproksymacja ulega deprecjacji w momencie, kiedy
całość rozważymy w aspekcie minimalistycznym, jak i maksymalistycznym. Wedle
pierwszej koncepcji należałoby traktować wypowiedź Giedroycia jako tendencyjną,
wyrażającą schematyczny sposób postrzegania dziejów II RP oraz tradycji tamtego
okresu. W przypadku drugiej koncepcji, nazwanej przez mnie maksymalistyczną,
słowa Jerzego Giedroycia można rozwinąć o aspekt ideowy, wtedy też mamy do
czynienia z przeniesieniem sporów natury nie tylko osobistych ale również i ideologicznych, z dwudziestolecia międzywojennego na czasy obecne. Dwie wielkie
postacie, ojcowie niepodległości Polski, przyczynili się mimowolnie do podzielenia nie tylko społeczeństwa po Wielkiej Wojnie na dwa zwalczające się obozy,
ale również poprzez wyznawane przez siebie poglądy wpłynęli poniekąd na badaczy tegoż okresu, którzy często nie tyle interpretują stanowiska Piłsudskiego i Dmowskiego
w konkretnych aspektach, ile są wyrazicielami, tudzież piewcami tychże idei. Idee
te przeniesione na pole analiz historycznych święcą znakomite triumfy również
i dziś, uniemożliwiając tym samym homologiczną ocenę przypadku wydarzeń
majowych, których konsekwencją była trawestacja demokracji polskiej9, zaś bezpośrednim następstwem oparcie się na dyktaturze, czy też, używając łagodniejszego
i powszechnie obecnie stosowanego zwrotu, na autorytecie osoby Marszałka Józefa
Piłsudskiego10, formą nowej rzeczywistości politycznej. Stwierdzenie Jerzego
Giedroycia wskazuje tym samym na kanalizacje poglądów, których istotą jest
konflikt dwóch wizji Polski oraz kierunków politycznych.
Wracając jednak do kwestii wydarzeń, do których doszło w maju 1926 roku
należy przede wszystkim zając stanowisko wobec terminologii służącej do ich
określenia. Zazwyczaj spotykamy się z terminem „zamach majowy”. Interpretując tego typu nazewnictwo można stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że
zdarzenia z maja 1926 roku były jawnym wykroczeniem przeciw naczelnym
władzom w państwie, łamiącym w konsekwencji panujący porządek konstytucyjny. Kontynuując myśl należałoby zatem stwierdzić, że przytoczona powyżej
interpretacja terminu „zamach majowy” deprecjonuje te pierwiastki wpływające
na zaistnienie tychże wydarzeń, które mieszczą się w ramach tzw. im9

10

W opinii historyka Waldemara Parucha „ustanowiony po zamachu sposób sprawowania władzy nie miał
charakteru demokratycznego, gdyż formacja piłsudczykowska odrzuciła kanony i wartości właściwe dla
demokracji jako systemu politycznego w ówczesnej jego historycznej wersji” (W. Paruch, Zamach majowy
w 1926 roku – przesłanki i konteksty ustanowienia autorytarnego systemu politycznego w II Rzeczypospolitej,
[w:] Zamach stanu…, s. 342).
Jędrzej Giertych, ceniony przez Romana Dmowskiego przedstawiciel młodzieży endeckiej, w swych wskazaniach dla harcerzy, ale i dla młodych w Polsce stwierdził, że „przy pełnym poszanowaniu autorytetów […].
[…] trzeba się umieć zdobywać na trzeźwą i krytyczną ocenę tego, co autorytety te głoszą, w przeciwnym
bowiem razie łatwo jest wpaść w […] kult nie idei, lecz jednostek” (Giertych J., My nowe pokolenie!, Krzeszowice 2006, s. 61). Giertych w nieco inny sposób postrzegał autorytety, niż to praktykowano w otoczeniu
Marszałka Piłsudskiego, który w zasadzie był żywą ideą, zaś wraz z jego śmiercią nastąpiła dekompozycja
obozu piłsudczykowskiego. Wprawdzie Jędrzej Giertych jednoznacznie określał kim był dla niego autorytet,
to jednak nie można zapomnieć, że również pośród zwolenników Narodowej Demokracji mieliśmy do
czynienia z kultem jednostki, Romana Dmowskiego, choć nie było to praktykowane w takim stopniu jak
pośród adherentów Józefa Piłsudskiego.
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ponderabiliów. Na drugi plan schodzi również zagadnienie samej manifestacji swojego stanowiska, którym bez wątpienia było spotkanie na
Moście Poniatowskiego, zaś priorytetowym aspektem stała się sama istota zamachu oraz jej konsekwencje prawno-polityczne. Interesujące mnie
w niniejszym wywodzie zagadnienie można również nazwać swoistą formą buntu, bowiem jest to najbliższe określenie, którym oznaczyłbym udział
w całym przedsięwzięciu generałów oraz oficerów będących w czynnej służbie w wojsku polskim. Nieco inny wymiar posiada sformułowanie „wypadki majowe”, którego używają często zwolennicy wydarzeń z maja 1926
roku. Określenie powyższe jednak przenika swoista aura tajemniczości, zaś
ta enigmatyczność deprecjonuje doniosłość omawianych wydarzeń. Termin
„wypadki majowe” w dużej mierze wskazuje na pewną nieodpowiedzialność
działania, przy czym jednak jednocześnie akcentuje faktyczne cele, przed jakimi
stanęli prowodyrzy zdarzeń majowych, którym w zasadzie obca była koncepcja
zamachu stanu, nolens volens doprowadzając do niego. W niniejszym wywodzie
będę używał głównie terminu „przewrót majowy”, gdyż takowym posługiwał
się również w odniesieniu do wydarzeń z maja 1926 roku przywódca polskiego
obozu narodowego, Roman Dmowski i w kontekście jego rozważań istota tychże
zdarzeń zawierała się poniekąd w obrębie znaczenia słowa „przewrót”. Pozostałe
sformułowania traktuję jako wymienne, tudzież synonimy, jedynie w aspekcie
językowym, nie zaś terminologicznym, określającym ich charakter.
W swoich rozważaniach nad istotą przewrotów, do których dochodziło w dziejach świata, w różnych epokach oraz rozmaitych uwarunkowaniach społeczno-politycznych Dmowski opierał się przede wszystkim na kryterium ich podziałów
na twórcze, nazywane przez niego także historycznymi, jak i te pozbawione
jakiekolwiek treści, apriorycznie eklektyczne11. Rozważania Romana Dmowskiego
nad zagadnieniem przewrotu majowego miały charakter wielopłaszczyznowy.
W swoich deliberacjach koncentrował się nie tylko nad genezą całego zjawiska
oraz jego doraźnymi konsekwencjami, ale starał się przede wszystkim określić
istotę oraz w ogóle sens wydarzeń majowych, które z pewnością wywarły na nim
duże wrażenie. Kwestia przewrotu majowego interesowała Dmowskiego nie tylko
w kontekście sytuacji międzynarodowej, w jakiej wówczas znajdowała się Polska,
ale również, a może przede wszystkim, w odniesieniu do istoty rewolucji narodowej, której schemat oraz symptomatyczność obserwował na Półwyspie Apenińskim, gdzie do głosu doszli w 1922 roku faszyści pod wodzą Benito Mussoliniego,
zaś w latach trzydziestych zwycięstwo narodowych socjalistów w Niemczech.
Również kluczowa postać zamachu majowego, Marszałek Józef Piłsudski, jego
osoba oraz metody działania były oceniane i analizowane pod kątem porównania
11

R. Dmowski, Przewrót, Wrocław 2006, s. 224. Do pierwszej grupy, konstruktywnych przewrotów, zmieniających jakość zastanej rzeczywistości zaliczył Roman Dmowski Rewolucję Francuską, która mimo wielu
negatywnych aspektów, miała, w opinii przywódcy endecji charakter wyraźnie twórczy, bowiem przesuwała
środek ciężkości zainteresowania z państwa na naród.
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z duce faszystów włoskich oraz Adolfa Hitlera, kanclerza III Rzeszy. Przewrót
majowy interpretowany przez pryzmat rewolucji narodowej, w koncepcji Romana Dmowskiego, obarczał siłą rzeczy jego sprawców odpowiedzialnością,
którą nieświadomie na siebie wzięli, dlatego też przywódca endecji oczekiwał po
wydarzeniach majowych znacznie więcej niż samego ich zaistnienia.
W myśl powyższego cele działań Marszałka Piłsudskiego nie powinny były
ograniczyć się jedynie do przejęcia władzy, jeśliby przewrót majowy miał być,
jak tego oczekiwał Dmowski, tożsamy z pojęciem rewolucji narodowej. Mnogość
aspektów poruszanych przez przywódcę Narodowej Demokracji w odniesieniu
do przewrotu majowego obliguje mnie do prześledzenia jego poglądów w tej
materii, tym bardziej, iż już w latach trzydziestych, kiedy do władzy doszedł
w Niemczech Adolf Hitler, zaś ruch faszystowski Mussoliniego znajdował w całej
Europie naśladowców, przewrót majowy poprzez pryzmat ogółu wydarzeń na
Starym Kontynencie nabierał, w oczach Dmowskiego, wyraźnej atrakcyjności
do celów interpretacyjnych oraz analitycznych.
Przywódca rodzimego obozu narodowego zagadnienie przewrotu majowego
rozważał również w kontekście spiritus movens wydarzeń, osoby Józefa Piłsudskiego, któremu zachowania zdradzające chęć przeprowadzenia potencjalnego
zamachu stanu imputował już na długo przed rokiem 1926. Swoje spostrzeżenia
wyłożył w liście do Stanisław Grabskiego12, jednego z prominentnych działaczy
ND, datowanym na 14 marca 1919 roku. „Od dłuższego już czasu-konstatował
Dmowski-doszedłem do przekonania, że Piłsudski śni o dyktaturze wojskowej,
o roli Napoleona wypływającego na fali rewolucji”13. Analiza osobowości przeprowadzona przez Romana Dmowskiego nie wypadła na korzyść Marszałka.
Piłsudski jawił się jako postać archaiczna, która nie była w stanie realnie ocenić
sytuacji w danej chwili, co jednocześnie podważało nie tylko słuszność wszelkich
jego kroków, ale sugerowało, iż nie jest to osoba rozumiejąca najbardziej frapujące
zagadnienia bytu narodowego i państwowego.
Józef Piłsudski przyjął w deskrypcji Dmowskiego formę swojego rodzaju
hybrydy zawierającej w sobie cechy „starego romantyka polskiego z bolszewikiem
moskiewskim, dająca się genetycznie wyjaśnić” 14. Rewolucyjny charakter,
12

13
14

S. Grabski, Pamiętniki, T. II, Warszawa 1989, s. 114. Stanisław Grabski stał na stanowisku, iż potencjalny
przewrót nie był możliwy w ówczesnych warunkach, jednocześnie jednak, tym razem już zgodnie z linią
Dmowskiego, twierdził, że błędem byłoby prowokowanie jakichkolwiek spięć między Józefem Piłsudskim
a parlamentem.
Fragment listu do Stanisława Grabskiego z 14 marca 1919 r. http://romandmowski.pl/default.php?dzial=teksty&id=28, 13.03.2011.
Ibidem. C. Malaparte, op. cit., s. 104. Postać Józefa Piłsudskiego budziła zainteresowanie zarówno wśród
polskich polityków jak i zagranicznych. Wielki przeciwnik Dmowskiego, z okresu I wojny światowej, premier
Wielkiej Brytani David Loyd George, miał nazwać w 1920 roku Piłsudskiego „socjalistycznym Bonaparte”.
Poseł włoski w Warszawie Giovanni Cesare Majoni, w raporcie z 1926 roku na temat Piłsudskiego, napisał,
że „jest to człowiek o dużej inteligencji, ale z pomieszaniem pojęć właściwym osobom niezdolnym do
całkowitych realizacji, jest starczo próżny […] żądny znajdowania się za wszelką cenę na pierwszym planie;
absolutysta w dążnościach, demokrata w sprawach protokółu i konwenansów” (Cyt. za J. Borejsza. Mussolini
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którego posiadaczem miał być Józef Piłsudski, zgodnie z analizą autorstwa
Romana Dmowskiego, przy jednoczesnym wsparciu zagorzałych zwolenników
Marszałka, mógł, jak mniemał twórca OWP, przyspieszyć wydarzenia, do
których doszło dopiero w 1926 roku. Sugestia możliwości zaistnienia pewnych
zdarzeń nie oznacza ich spełnienia w ogóle, dlatego też Roman Dmowski
wskazywał na irracjonalność samej próby przeprowadzenia przewrotu
w roku 1919, tuż po odzyskaniu niepodległości. Tego typu działania siłą rzeczy
doprowadziłyby do osłabienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej,
szczególnie zaś wskazywałyby na nią, jako czynnik niestały, w którym preferowaną
formą rozstrzygania sporów były zamachy oraz przewroty. Dmowski ponadto
krytycznie ustosunkował się do inicjatywy przewrotu, jeśli takowy niemiałby
poparcia narodu15. Z pewnością wpływ na tego typu spojrzenie mogły mieć
antagonizmy między Piłsudskim a Dmowskim, narosłem jeszcze w okresie
zaborów, to należy podkreślić, że ten ostatni rozważał porozumienie z Józefem
Piłsudskim16.
Dmowski wydelegował jako „emisariusza” Mieczysława Niklewicza, który zobowiązał się do poinformowania Józefa Piłsudskiego o przyjeździe prezesa Komitetu Narodowego Polskiego (KNP), zaś następnie prosić o audiencję. Niklewicz wspominał, że kolejna próba zaanonsowania spotkania
zakończyła się stwierdzeniem, iż „trzeba dalej czekać na wyznaczenie terminu”17. Ostatecznie spotkanie odbyło się w maju18 1920 roku. Całość obrosła w legendy19, gdyż treść jego nie została zaprotokółowana20. Informacje
z przebiegu rozmowy pochodzą głównie od osób trzecich, atoli bliskich Romanowi
Dmowskiemu, który starał się zrelacjonować, przygnębiające dla niego zdarzenie,
bowiem, jak akcentował, Józef Piłsudski miał zignorować ogół istotnych tematów
poruszanych przez przywódcę Narodowej Demokracji.Maria Niklewiczowa, au15

16

17

18
19

20

był pierwszy…, Warszawa 1989, s. 142).
Naród, jako centralny punkt ideologii Romana Dmowskiego warunkował postrzeganie przez niego ogółu
stosunków międzyludzkich oraz międzypaństwowych, stąd istotą nacjonalizmu stawał się naród posiadający „odrębność duchową, swą kulturę, swe potrzeby do języka, kultury, tradycji” (R. Dmowski, Myśli
nowoczesnego Polaka, Wrocław 1996, s. 74).
Stanisław Głąbiński twierdził, że wspólnie z Romanem Dmowski, rozważał kwestię „jak pozyskać Naczelnika Państwa dla idei większości sejmowej i silnego rządu” (S. Gąbiński, Czy Dmowski szukał porozumienia
z Piłsudskim?, „Kurier Poznański” [dalej „KP”] 15 I 1939, nr 23, s. 3).
M. Niklewicz, Roman Dmowski w Belwederze, „Warszawski Dziennik Narodowy” 12 I 1939, nr 12, s. 3. ; I.
Chrzanowski, W. Konopczyński, Życiorys Romana Dmowskiego, Krzeszowice 2004, s. 31. Ponoć Dmowskiemu Piłsudski czynił zarzut, iż ten pierwszy podczas działań w Paryżu, w ramach KNP nie walczył
o suwerenną Ukrainę.
Nie podajemy daty dziennej wydarzenia, gdyż są pewne rozbieżności w jej ustaleniu. Andrzej Micewski
oraz Roman Wapiński podają datę 24 maja, natomiast Krzysztof Kawalec podaje datę 21 maja.
K. Kawalec, Roman Dmowski, Wrocław 2002, s. 220 – 221. Dmowski wykazał inicjatywę w celu nawiązania
współpracy. Fiasko rozmów z Józefem Piłsudskim niejako utwierdziło go w postanowieniu o „usunięciu się
w cień”.
Andrzej Micewski sugerował, dość powierzchownie, że „Piłsudski nie był specjalistą od formuł logicznych”
(Micewski, Roman Dmowski, Warszawa 1971, s. 296 – 297), a Ukraina to była kwestia, którą wygrywał dla
swoich celów.
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torka książki „Pan Roman. Wspomnienia o Romanie Dmowskim”, zobrazował
stan emocjonalny, w jakim Dmowski znalazł się po pamiętnym spotkaniu: „Pan
Roman wrócił po tej rozmowie z bardzo przykrym wrażeniem. Piłsudski mówiąc o zdobyciu Pomorskiego, Śląska, określił to jako cadeau [prezent – M.A.]
ze strony aliantów; mówił głównie o sobie, ale ani słowem się nie odezwał, aby
dać wyraz temu, iż rozumie co zostało zrobione. Pan Roman powiedział mu
na odchodnym, że stawia swa osobę do dyspozycji, gotów jak zawsze służyć Polsce
”21. Zażenowanie Dmowskiego po rozmowie z Józefem Piłsudskim z pewnością
wynikało z faktu, iż liczył, że po powrocie z Francji stanie się postacią, która
realnie wpłynie na kształtowanie się niepodległej Polski. Konfrontacja dwóch
wielkich osobowości okazała się zwycięstwem Józefa Piłsudskiego, jednak przy
tego typu ocenach należy zachować pewną powściągliwość, bowiem trudno było
oczekiwać, że starcie dwóch postaci pretendujących do roli ikon niepodległej
Polski zakończyło się konsensusem.
Epizod, do którego nawiązałem faktycznie potwierdzał występowanie antagonizmu między obiema postaciami. Poniekąd także przedstawiał nieco inny obraz
Dmowskiego, którego oceny warunkowane są zazwyczaj przez pryzmat jego zradykalizowanych poglądów z lat trzydziestych. Dmowski wobec powyższego jawi się jako
postać, dla której waśnie oraz zaszłości schodziły na dalszy plan, w kontekście zmagań
o utrzymanie wolnej Polski.
Rok 1925 wywołał u Dmowskiego kolejne obawy odnośnie ewentualnego zamachu stanu. Sytuacja, w której poczęła się kształtować większość sejmowa sprowokowała Dmowskiego do spojrzenia na rzeczywistość polityczną II RP przez pryzmat
jej… wroga: „[…] dziś, widząc w tym Sejmie pierwsze objawy, świadczące, że ludzie
się czegoś nauczyli, że zaczynają sobie zdawać sprawę z położenia kraju, z twardej
rzeczywistości, że zaczynają nieśmiało wstępować na drogę, na której jedynie
można stworzyć trwałe podstawy bytu państwowego, dziś, powiadam, stałbym się
bezwzględnym przeciwnikiem konstytucji demokratycznej, Sejmu, dziś zacząłbym
głosić potrzebę zamachu stanu, dyktatury, czy nawet autokratycznej monarchii”22. Przewrotność sformułowań, jakie zastosował w przytoczonym fragmencie,
jednocześnie daje jasny obraz stosunku Dmowskiego do ustroju politycznego
w ogóle. Jednoznacznie bowiem widać, że symptomy efektywności działania
demokracji parlamentarnej deprecjonują zamach stanu jako optymalne rozwiązanie. Dmowski odrzucał ewentualny przewrót, gdyż obserwował wówczas
kształtowanie się większości sejmowej w polskim parlamencie, zatem sądził,
że nastąpiła sprzyjająca sytuacja do „dojrzewania rodzimej demokracji”, której tym samym należało dać szansę. Dmowski patrzył na dany ustrój przez
pryzmat jego funkcjonalności, dlatego też nie można mu imputować sympatii
21
22

M. Niklewiczowa, Pan Roman. Wspomnienia o Romanie Dmowskim, Warszawa 2001, s. 78; S. Gąbiński,
Czy Dmowski…., s. 3.
R. Dmowski, Sny i rzeczywistość, „KP”, 20 XII 1925, nr 365, s. 1.
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do dyktatury jako optymalnej formy ustrojowej dla Polski. Swoje stanowisko
w tej materii przedstawił w następujący sposób: „Nie byłem nigdy politycznym
dogmatykiem. Nie mam dogmatu ani republikańskiego, ani monarchicznego,
ani kapitalistycznego, ani socjalistycznego.
Każdy system jest dla mnie dobry, który w danych warunkach jest możliwy i zapowiada wyniki pomyślne dla państwa i narodu”23. Dmowski wprawdzie nie krył, że i dyktatura może stanowić rozwiązanie ustrojowe, jednak
głównie w momencie istnienia bolączek nękających państwo, to jednak nawet takiej dyktaturze stawiał konkretne wymogi. Przywódca polskiego obozu narodowego nie skłaniał się do samej idei dyktatury, ale precyzował całość
zagadnienia, kładąc nacisk na czynnik ludzki. Pierwiastkiem warunkującym pojawienie się „pozytywnej dyktatury” była, jak sądził Dmowski osoba
ją sprawująca. Dyktatura bowiem obarczała wielka odpowiedzialnością śmiałka, który chciał ją realizować, ponieważ „dyktator, nie zdający sobie sprawy z położenia państwa, nie mający wyraźnego, jasnego planu działania, oraz woli i energii oraz wytrwania na obranej drodze, nie
mający nadto dość silnego oparcia w kraju, uprawiający demagogię, i zmuszony
do kupowania sobie zwolenników za pieniądze państwowe, bardzo prędko by się z naszym, świeżo odbudowanym państwem załatwił. Trzeba by
być szaleńcem, żeby w podobnych warunkach oddać władzę w ręce jednego człowieka”24. Zagadnienie dyktatury było analizowane przez Romana
Dmowskiego w kontekście osoby Marszałka Piłsudskiego, który jednocześnie był porównywany z Benito Mussolinim, przywódcą faszystów włoskich.
W latach dwudziestych to właśnie duce był tym, który wywarł na Dmowskim
wielkie wrażeni. Logicznym zatem, wobec powyższego, było, że i dyktaturę oraz
całość jego rządów oceniał pozytywnie. Zestawienie dwóch przywódców, Mussoliniego oraz Piłsudskiego, według Dmowskiego, wypadło na korzyść Mussoliniego:
„Gdybyśmy mieli człowieka, posiadającego wartość choć połowy Mussoliniego,
[…] chętnie bym się zgodził na dyktaturę w Polsce”25.
Zwrot Dmowskiego w stronę rozwiązań włoskich wynikał głównie
ze skomplikowanej sytuacji na rodzimej arenie politycznej. Dostrzegał bowiem napięcia zarówno na forum parlamentu, jak i poza nim, gdzie miało dojść, jego zdaniem,
do ostatecznych rozwiązań: „[…] poza Sejmem rozgrywa się zacięta walka między…
Piłsudskim a Sikorskim. Walka, jak mówią na mieście, toczy się o dyktaturę”26. W opinii Dmowskiego ówczesna sytuacja polityczna w Polsce pozwalała sądzić, że dojdzie
do znaczących rozstrzygnięć, iż widmo dyktatury stawało się coraz bardziej
23
24
25
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Idem, Sny…, 24 XII 1925, nr 371, s. 2.
Ibidem.
Ibidem. Zdaniem zaś przywódcy polskich socjalistów, Ignacego Daszyńskiego, sytuacja rysowała się nieco
odmiennie: „Piłsudski był czymś innym niż partyjnik Mussolini, który zdobył władzę, stanął na jej czele
i wziął na siebie i na swoją partię pełną odpowiedzialność” (Daszyński I., W pierwsza rocznicę przewrotu
majowego. Studium polityczne, Warszawa 1927, s. 38).
R. Dmowski, Sny…,24 XII 1925, nr 371, s. 2.
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realne. Dotychczasowy „kandydat” przywódcy endecji na potencjalnego dyktatora, Józef Piłsudski znalazł konkurenta w osobie Władysława Sikorskiego.
Porównując Władysława Sikorskiego z Piłsudskim, pisał o tym pierwszym: „Niewiele więcej [niż o Józefie Piłsudskim – przyp. M.A.] można na razie powiedzieć o Sikorskim, ale ten przynajmniej jest młody i ma czas wiele się nauczyć”27.
W kontekście Piłsudskiego ocena Sikorskiego wypadała nad wyraz pozytywnie:
„Piłsudski nigdy się sprawami gospodarczymi i finansowymi nie interesował
i nic w nich nie ma do powiedzenia. Jeżeli za swoich rządów wywierał jakikolwiek wpływ
na skarb państwa, to tylko w dziedzinie rozchodów […]”28.
Dmowski w swojej deskrypcji „walorów” Piłsudskiego akcentował
przede wszystkim militaryzację polityki, jakiej dopuszczać miał się Marszałek. W przypadku zaś Władysława Sikorskiego, czynnikiem przemawiającym na jego korzyść był… wiek. Analogie, które siłą rzeczy
nasuwały się Dmowskiemu dotyczyły przede wszystkim osoby Benito Mussoliniego oraz „rodzimych Mussolinich”. Kryterium wieku zatem przemawiało
za Sikorskim29. Ocena „polskich Mussolinich”30 trącała wprawdzie subiektywizmem, jednak należy uzmysłowić fakt, że Dmowski, będąc wówczas pod przemożnym wpływem symptomatyczności dyktatury oraz osobowości Benito Mussoliniego w Italii, siłą rzeczy wyobrażał sobie potencjalnego, rodzimego dyktatora
jako postać może nie tyle identyczną co Mussolini, to jednak nawiązującą stylem,
metodami oraz charyzmą do duce.
Rozważania przywódcy endecji na temat możliwości zaistnienia w II RP
dyktatury wiązały się także z zagadnieniem klienteli potencjalnego zamachowca.
Świadomość istnienia popleczników oraz adherentów scedowała zainteresowania Dmowskiego na kwestię ewentualnego udziału wojska po stronie jednego
z „polskich Mussolinich”: „Jeden i drugi szuka głównie oparcia w armii i tam
sobie organizuje zwolenników. O oparciu, jakie mają poza wojskiem, w sferach
politycznych, niewiele określonego da się powiedzieć. Wiadomo tylko, że Piłsudski ma w Sejmie wcale liczne stronnictwo, które nań przysięga”31. Poparcie sfer
wojskowych, zwłaszcza czynnych zawodowo żołnierzy, było w opinii Dmowskiego
27
28
29

30

31

Ibidem.
Ibidem.
A. Czubiński, Przewrót majowy 1926 roku, Warszawa 1989, s. 109. Zagrożenie dla spokoju wewnętrznego
II RP, które, w opinii Dmowskiego, mogła powodować osoba Marszałka sprowokowało przywódcę endecji
do sugestii, iż należało szukać porozumienia z Władysławem Sikorskim.
Roman Rybarski, ekonomista i czołowa postać polskiego ruchu narodowego, podobnie jak Roman Dmowski zwracał uwagę na powszechność „wołania” o „polskiego Mussoliniego”: „Tego polskiego Mussoliniego
obarcza się w myślach najróżnorodniejszymi zadaniami: ma on odbudować przemysł, […] ułatwić powrót
do beztroskiego życia. W tym wołaniu o Mussoliniego, prócz pierwiastka śmiesznego, tkwi także i treść głęboka. Społeczeństwa pragną przede wszystkim, by były rządzone, by był rząd nad nimi” (R. Rybarski, Osoby, hasła
i idee, „Myśl Narodowa” 19 XII 1925, nr 12, s. 179).
R. Dmowski, Sny…,24 XII 1925, nr 371, s. 2. Dmowski sugerował, że w przypadku Polski dążność
do dyktatury nie wypływała z pobudek natury finansowo-politycznej, bowiem ten typ genezy dyktatury był
charakterystyczny dla Ameryki Południowej.
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kluczem do udanego przewrotu. Jednocześnie uważał, że podobnego zdania byli
Sikorski z Piłsudskim, którzy szukali właśnie tam oparcia dla swoich planów,
ponieważ, jak mniemał, „kto ma wojsko w ręku, ma władzę dyktatorską w państwie, bez względu na to, czy się ogłosi dyktatorem, czy nie, czy on lub kto inny
będzie formalnym szefem państwa, lub czy będzie, czy nie będzie stał formalnie
na czele rządu”32. Sformułowana w przytoczonym cytacie koncepcja istnienia
„kuluarowego dyktatora” oznaczałaby, w myśl rozważań Dmowskiego, wprowadzenie dyktatury bez jej faktycznego ogłoszenia, bez obowiązku legalizacji nowej
formy ustrojowej, przy zachowaniu pozorów demokracji.
Przewrót majowy zastał Dmowskiego poza granicami kraju33. Z pewnością stanowił dla niego duże zeskoczenie34, to jednak należy pamiętać, iż przewrót stanowił potwierdzenie teoretyzowań Dmowskiego, zwłaszcza w odniesieniu do osoby Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przywódca endecji poświęcił
wiele miejsca w swojej publicystyce wydarzeniom majowym. Analizę istoty
zamachu majowego pogłębił szczególnie w latach trzydziestych, kiedy mógł
spojrzeć na całość zagadnienia przez pryzmat trwających już rządów sanacji, a przez to określić stopień pokrewieństwa między faszyzmem włoskim
a rządami piłsudczyków w Polsce, którego istnienie dostrzegał.
Krytycyzm Dmowskiego wobec kultury politycznej II RP oraz jakości polskiej demokracji mimo wszystko nie pozwoliły mu spojrzeć na przewrót majowy
inaczej , jak na wydarzenie tragiczne: „Naraz kamień, wtaczany z trudem pod
górę, obsuwa się i stacza w dół. W stolicy państwa rewolucja wojskowo – uliczna
wywraca dotychczasowy układ stosunków w państwie, zmazuje niejako to, co było
rozpoczęte”35. Przypuszczenia Dmowskiego okazały się trafne. Ziściły się jego
apokaliptyczne wizje, w których wcielał się w rolę „wroga Polski”. Również trafnym wyborem była postać Józefa Piłsudskiego, jako potencjalnego zamachowca,
o czym pisał w liście do Stanisława Grabskiego. Przewrót majowy sprowokował
Dmowskiego do stwierdzenia, że „jeszcze sporo krwi może się polać”36.
Zamach stanu Marszałka Józefa Piłsudskiego zakończył pewien etap funkcjonowania niepodległej Polski, jednocześnie jednak, co akcentował Dmowski, otwierał nowy okres, którego enigmatyczny charakter prowokował przywódcę endecji
do powściągliwości w ocenach przewrotu majowego. Wprawdzie nie odbierał
zdarzeniom z maja 1926 roku miana przełomowych, jednak wątpił w jakość konstrukcji, na której miały bazować rządy pomajowe. Działania Józefa Piłsudskiego
oraz jego współtowarzyszy opierały się na nowatorstwie przeprowadzenia zamachu, zaś w opinii Dmowskiego winny kierować się ideą przewrotu, czyli formą
32
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Idem, Trzeba myśleć o Polsce, „KP” 31 V 1926, nr 246, s. 2.
K. Kawalec, Roman…, s. 248 - 249. Dmowski wiadomość o przewrocie majowym otrzymał będąc w Paryżu.
W kołach endecji nie przewidziano zamachu „ufając czujności ministra Stanisława Grabskiego”
(I. Chrzanowski, W. Konopczyński, op. cit., s. 32.).
R. Dmowski, Trzeba…, s. 2.
Idem, Potrzeba nowego doboru, „KP” 8 V 1926, nr 258, s. 1.
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konstruktywną, z której wyłoniłaby się sprawnie funkcjonująca administracja
państwowa. W mniemaniu przywódcy endecji założenia, jakie towarzyszyć miały
piłsudczykom w chwili przeprowadzania przewrotu majowego wyraźnie kłóciły się
z ideą przewrotu. Dmowski doszedł do przekonania, że cel zamachu doprowadzić miał
do osiągnięcia doraźnych korzyści, „ażeby wojsko w Polsce, które przez ostatnich
lat parę usiłowano zrobić wojskiem państwa polskiego, stało się wojskiem, jednego
człowieka, ażeby on wespół ze swymi zorganizowanymi przyjaciółmi trzymał je
całe w ręku”37. Dmowski twierdził, że okoliczności, w jakich doszło do przewrotu
majowego znacznie przyczyniły się do demoralizacji w wojsku: „[…] w wojsku,
które ma służyć jednemu człowiekowi i jego spiskowi, muszą powstać inne spiski,
które mu się sprzeciwiają”38.
W opinii Dmowskiego zamach majowy mógł swobodnie nosić miano rewolucji
wojskowej39, która jednak wpłynęła destrukcyjnie na żołnierza polskiego, od którego
w gronie organizatorów zamachu oczekiwano siłą rzeczy pogwałcenia prawa.
Dmowski krytycznie ocenił również organizację oraz przebieg starć, które przybrać miały raczej formę rewolty, niż sprawnie przeprowadzonej akcji, czym niejako
całość zajść stanowiła zagrożenie dla społeczeństwa polskiego. Równie negatywnie ocenił fakt, iż celem zamachowców była stolica kraju, co miało mieć także
ujemny wpływ na morale żołnierzy40. Obawy Dmowskiego oscylowały również
w okolicach zagadnienia priorytetów piłsudczyków. Deliberował przede wszystkim
nad ich kolejnością. Trwogą zaś ogarniała go myśl, iż głównym celem była chęć
opanowania wojska, zaś kolejnym etapem wprowadzenie „jedynie” dyktatury
co przywodziłoby na myśl schemat zamachu typu południowoamerykańskiego
i Polska wygląda dziś, jak Meksyk czy Nikaragua”41. Przewrót, którego zwieńczeniem była jedynie dyktatura, stawał się zwyczajną rewoltą, a jej cel, „dla ludzi
myślących po europejsku wprost nielogiczny […]”42. Dmowski jednocześnie stał
w opozycji do poglądów apologetów zamachu, dla których jego istota sprowadzała się do sanacji życia społeczno-politycznego II RP43. Dmowski nie negował
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Idem, Trzeba…, s. 2; „Faktyczny stan był taki-relacjonuje Daszyński-, że Marszałek Piłsudski >>zrobił
rewolucję<< dla usunięcia rządu Witosa, i dla ujęcia wojska w swoje ręce” (I. Daszyński, dz. cyt., s. 38).
R. Dmowski, Trzeba…, s. 2.
Kwestia stanu ducha żołnierza w momencie przewrotu majowego była szczególnie istotna, zważywszy na fakt,
że aspekt ten poruszali również uczestnicy zajść. L. Kmicic-Skrzyński wspominał: „Był to wielki kryzys dla
każdego żołnierza bez względu na stopień i po której stronie się znalazł” (L. Kmicic – Skrzyński, Przewrót
majowy, [w:] Przewrót majowy 1926 roku w relacjach świadków i uczestników. Materiały Instytutu Józefa
Piłsudskiego pod red. A. Adamczyka, Londyn-Piotrków Trybunalski 2003, s. 80).
R. Dmowski, Organizacja narodu, „KP” 25 VIII 1925, nr 390, s. 1.
Wprowadzenie dyktatury powodowało, jak stwierdził Dmowski, że „przewrót sprowadza tylko z jednej
strony zniszczenie dotychczasowej pracy nad uzdrowieniem gospodarczym i finansowym państwa […]
z drugiej zaś – dezorganizuje, rozbija samo wojsko” (R. Dmowski, Trzeba…, s. 2).
Idem, Faszyzm, „KP” 21 VI 1926, nr 280, s. 2. Dmowski surowo oceniał przewrót majowy, ponieważ nie
widział przyczyn oraz celowości tego typu rozwiązań.
Jędrzej Giertych akcentował, iż w obozie piłsudczyków za cel przewrotu uznano rozliczenie
z nieprawidłościami, do jakich miało dochodzić w okresie przed 1926 rokiem, tymczasem „odbył się szereg
procesów o oszczerstwo przeciwko głównemu trybunowi zamachowej propagandy, redaktorowi W[ojcie-
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wprawdzie ułomności systemu, który panował w niepodległej Polsce, dostrzegał
wyraźnie bolączki nękające rodzimą demokrację, jednak nie traktował kwestii
przewrotu jako metody, jako antidotum, bowiem, co konstatował, „tego nie robią
i nie są zdolne robić rewolucje polityczne”44. Przywódca rodzimych narodowców
zamiast przewrotu politycznego propagował raczej koncepcje podniesienia poziomu inteligencji wśród polityków45, gdyż „są za głupi, ażeby zrozumieć, co jest
uczciwe, a co nie uczciwe”46.
Dmowski zarzucał piłsudczykom enigmatyczność celów, których nie tłumaczyła
z pewnością sanacja moralna rodzimego życia politycznego, tym bardziej, że
pozostanie ona również „pustym frazesem, […] jeśli towarzyszy mu powódź
kłamstw, które są przecie nieuczciwością”47. Eklektyzm, który miał, w mniemaniu
Dmowskiego, towarzyszyć koncepcjom wysuwanym przez piłsudczyków tyczyć się
miał przede wszystkim zagadnienia wojska, gdzie miejsce przysięgi żołnierskiej
zastąpić miała wierność Józefowi Piłsudskiemu48.
W opinii Dmowskiego zwolennicy Piłsudskiego naśladowali wzorce płynące
z Półwyspu Apenińskiego, stąd też „patrzyli [piłsudczycy – przyp. M.A.] na faszyzm jak
na metodę, na praktyczny wzór do naśladowania, wskazujący im drogę dojścia do władzy
i dłuższego utrzymania się przy niej”49. Dmowski dostrzegając analogię między
tzw. marszem na Rzym a przewrotem majowym skupił się przede wszystkim na
aspekcie metody przeprowadzenia zamachu, przy czym uwzględniał, że metoda mogła decydować o sukcesie samego zdarzenia, zaś nie decydowała o jego
jakości. Zważywszy na fakt, że zwycięstwo Mussoliniego w Italii poczytywał
jako wzorcowy typ rewolucji narodowej, to tym większe wymagania stawiał
Józefowi Piłsudskiemu oraz jego otoczeniu. Negatywny stosunek Dmowskiego
do przewrotu nie zmącił mu jednak obrazu realiów, w jakich doszło do zamachu.
Uznał, że był on nieubłagany, „bo w danych warunkach musiał się udać”50. Sugerował, że Marszałek zdecydował się na tego typu krok, ponieważ znakomicie
orientował się w nastrojach społecznych, które poniekąd sam budował, ale także
wykazał się znajomością psychiki rodzimych polityków, skłonnych do serwili-
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chowi]. Stpiczyńskiemu” (J. Giertych, Tragizm losów Polski, Krzeszowice 2006, s. 382).; S. Głąbiński, Wspomnienia polityczne, Warszawa 2007, s. 25. Stanisław Głąbiński odniósł się do propagandy piłsudczykowskiej
o sanację życia politycznego, że wobec tych wszystkich „łajdaków”, postawionych zarzutów, mając pełna
władzę, nie byli w stanie udowodnić postawionych zarzutów.
R. Dmowski, Trzeba…, s. 2.
Dmowski problem inteligencji polskiej szczególnie uwypuklił a latach trzydziestych, w dobie Wielkiego Kryzysu. Zob. szerzej M. Andrzejczak, Narodowi demokraci o inteligencji II Rzeczypospolitej w dobie
Wielkiego Kryzysu (cz. 1), „MP” 29 VIII – 5 IX 2010, nr 35-36, s. 16-17 oraz tenże, Narodowi demokraci
o inteligencji II Rzeczypospolitej w dobie Wielkiego Kryzysu (cz. 2), „MP” 12 – 19 IX 2010, nr 37-38, s. 16-17.
R. Dmowski, Trzeba…, s. 2.
Ibidem.
Tadeusz Bielecki, jeden z działaczy młodych ND również krytycznie ocenił użycie wojska przeciw legalnemu
rządowi: „[…] wojska użyto nie dla obrony przed wrogiem, ale dla zdobycia władzy w państwie” (T. Bielecki,
W szkole Dmowskiego, Gdańsk 2000, s. 26).
R. Dmowski, Przewrót…, s. 220.
Idem, Trzeba…, s. 2.
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zmu. Twierdził ponadto, że piłsudczycy „wiedzieli, że trochę elementarnej chytrości i metody zastraszenia wystarczy, żeby przeciwnicy sami przygotowali im
warunki powodzenia przewrotu […]”51.Roman Dmowski ubolewał głównie nad
marazmem w sferach rządzących oraz w wojsku, kiedy wobec jednoznacznych
działań Marszałka nie potrafiono zająć zdecydowanego stanowiska. Krytykował również generalicję, której inercja szczególnie wyraziście zarysowała się
na tle aktywnych żołnierzy niższych szczebli. Sugerował także, że w obrębie
rodzimego społeczeństwa przewrót spotkał się z negatywnym odbiorem, co
miało świadczyć o jego dobrej kondycji moralnej oraz o wysokiej świadomości społecznej. Doceniał przede wszystkim działania Wielkopolan52. Wpływ
na takie zachowanie mieszkańców ziem zachodnich miały, według niego, ich
mentalność oraz usposobienie ludzi czynu53. Włączenie się Wielkopolan w wydarzenia majowe doprowadzić mogło, jak twierdził do poważnych zawirowań
wewnątrz kraju oraz wywołać złudzenie słabości państwa, czym niejako prowokowano zwłaszcza zachodniego sąsiada do interwencji, co po postanowieniach
w Locarno54 stanowiło realne zagrożenie55. Zamęt wywołany napięciami oraz
konsekwencjami przewrotu majowego mógł zostać uspokojony poniekąd przez
społeczność właśnie ziem zachodnich, która to, jak mniemał posiadała wszelkie
predyspozycje do ustabilizowania drażliwej sytuacji w kraju.
Dmowski twierdził, że w „stolicy istnieje stan tymczasowy, który się
może rozwinąć, albo w mniej więcej trwały porządek prawny, albo w anarchię”56. Stąd też, sugerował, iż w przypadku ewentualnie narastających napięć w państwie „dla całej Polski zbawieniem będzie, jeżeli poza stolicą jak
największa część kraju pozostanie nie zanarchizowana, jeśli będą tam zorganizowane siły zdolne do współdziałania w szybkim przywróceniu porząd51
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Idem, Potrzeba…, s. 1.
Idem, Społeczeństwo Poznańskiego i Pomorza w odrodzonej Polsce, „KP” 12 XI 1925, nr 301, s. 2. Dmowski
nigdy nie ukrywał swojej sympatii do społeczności ziem, które w jeszcze w okresie zaborów, w ramach
enuncjacji stronnictwa, eksponowała jako istotne dla niepodległej Polski. Ludność tychże ziem cenił głownie
za zdolność organizacji oraz efektywną walkę z niemczyzną.
Roman Dmowski wspominał, jak 15 maja 1926 roku na stacji w Poznaniu, w drodze z Paryża do Warszawy,
odczuł wyraźne wzburzenie oraz niechęć do zaistniałej sytuacji. Masowe plany pójścia na stolicę Polski
załamała dopiero informacja z Warszawy, że „Prezydent Rzeczypospolitej zrezygnował i rząd legalny
ustąpił” (Idem, Trzeba…, s. 2); W podobnym tonie, jak Roman Dmowski, wypowiadał się Roman Rybarski:
„Wojewoda Bniński jest przedstawicielem administracji, która stanęła mocno na gruncie prawa, w obronie
prawowitego rządu. Jest przedstawicielem tej części społeczeństwa polskiego, na którą w ostatnich dniach
zwróciły się oczy całej Polski, bo widziano tam źródło siły moralnej i materialnej w grożącej nam walce
z anarchią” (R. Rybarski, Po Przewrocie, „Gazeta Warszawska” 5 VI 1926, nr 152, s. 3).
Klęska Locarno polegała według Władysława Pobóg-Malinowskiego ma tym, że „wprowadzało do życia politycznego Europy podział granic na dwie zasadniczo różne kategorie – ubezpieczonych zbiorowo
na zachodzie, na wschodzie zaś otwartych jeśli nie dla napaści zbrojnej, to co najmniej dla akcji rewizjonistycznej” (W. Pobóg – Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski, T. II, Londyn 1956, s. 450).
Zob. także R. Dmowski, Społeczeństwo…, „KP” 13 XI 1925, nr 303, s. 2; idem, Społeczeństwo…,
14 XI 1925, nr 305, s. 3.
Idem, Trzeba…, s. 2.
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ku”57. Dmowski z uznaniem wypowiadał się o zachowaniu Wielkopolan, którzy „głów nie potracili, jak to się zdarzyło innym na wysokich stanowiskach
w państwie”58. Z dużym uznaniem pisał o spokoju tamtejszych mieszkańców,
dla których priorytetem było utrzymanie jedności państwa, że wobec wszelakich
partykularzów zachowali obojętność59. Kwestię Wielkopolski Dmowski podniósł
także w kontekście armii, mianowicie twierdził, że na terenach zachodnich wojsko
w momencie przewrotu majowego było najmniej zanarchizowane i z nich winny
były tworzyć się kadry żołnierskie. Swoje stanowisko motywował również tym, iż
żołnierze wspierający podczas przewrotu zwolenników Marszałka nie byli godni
funkcjonować w ramach wojska polskiego60.
Przywódca rodzimych narodowców negatywnie odniósł się do zamachu stanu
Józefa Piłsudskiego, ponieważ sugerował, iż obóz skupiony wokół Marszałka nie
rozumiał faktycznej sytuacji oraz potrzeb, jakie stały przed niepodległą Polską61.
Umoralnienie życia, koronny argument piłsudczyków za przeprowadzeniem
zamachu uznał wprawdzie za istotny, jednak wobec problemów nękających II RP
był zbyt błahy, by motywował zamach stanu. Woal, który okrywał zamiary piłsudczyków powodował, że sanacja moralna, hasło, z którym wyszli zwolennicy Marszałka stawało się jedynym, w mniemaniu Dmowskiego, racjonalnym wyjaśnieniem genezy wydarzeń z maja 1926 roku i „dopóki nie będziemy mieli dowodów,
że to jest istotny program czynu, a nie puste hasło musimy do tego [zwykłej
dyktatury – przyp. M.A.] cały cel przewrotu sprowadzić”62.
Dmowski w sposobie przeprowadzenia zamachu oraz intencjach jego realizatorów dostrzegał symptomy barbarzyństwa63 i jednocześnie, wobec przenikania
się na terenach Polski wpływów Wschodu i Zachodu, „najsilniejszego wezbrania
fali wschodniej”64. Swoje przekonanie opierał na obserwacji sytuacji bezpośrednio
po wydarzeniach majowych:„[…] mamy poczucie, że wiele się zachwiało, a nic
nie zostało wyraźnie, jasno postawione”65. Dmowski sugerował, że zróżnicowanie
cywilizacyjne, które występować miało w jego opinii na ziemiach polskich, znalazło swoje ujście właśnie w wydarzeniach majowych: „[…] pomiędzy zachodnimi
57
58
59

60

61

62
63
64
65

Ibidem, s. 1.
Ibidem.
Wszelkie próby uzyskania przez jakąkolwiek dzielnicę autonomii w dobie przeobrażeń w połowie lat dwudziestych Dmowski kwitował następująco: „Rozbijmy Polskę na autonomiczne ziemie, to ją rychło zlikwidujemy”
(Idem, Trzeba…, s. 1.).
Idem, Organizacja…, „KP” 25 VIII 1926, nr 390, s. 1. Roman Dmowskie zwracał uwagę na sprawę zasadniczego problemu trawiącego polskie wojsko, mianowicie silnego upolitycznienia żołnierzy na różnych
szczeblach.
Dmowski sugerował, że również w okresie walki o wolną Polskę stronnicy Marszałka oraz on sam popełniali
błędy w wyborze dróg działania, co zapewne odnosiło się do kwestii wyboru orientacji podczas Wielkiej
Wojny.
R. Dmowski, Sny…, „KP” 22 XII 1925, nr 367, s. 1.
J. Borejsza, dz. cyt., s. 133 – 134. W podobnym tonie wypowiadał się G.C. Majoni, potępiając zamach.
R. Dmowski, Wschód i Zachód w Polsce, „KP” 18 XI 1926, nr 534, s. 4.
Ibidem.
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a wschodnimi jego ziemiami jest co najmniej dwieście lat różnicy. Stąd dzieją się
u nas rzeczy, które w krajach zachodnio – europejskich byłyby niemożliwe”66.
Przywódca polskich narodowców rozumiał, że zamach majowy stanowił
odpowiedź na wadliwość funkcjonowania rodzimej demokracji, jednak w przeciwieństwie do wydarzeń w Italii oraz Hiszpanii „znalazł swój, niestety, wykoszlawiony [sic!] wyraz […] z ducha swego, z natury swych dążeń, z charakteru ludzi
i organizacji, które za nimi stały, nie ma nic wspólnego z narodowym duchem
dyktatury włoskiej czy hiszpańskiej”67.
W poglądach Romana Dmowskiego, skoncentrowanych w przytoczonym cytacie,
z pozoru możemy dostrzec symptomy eklektyzmu, bowiem oczekiwanie od
zwolenników Marszałka rewolucji o proweniencji narodowej godziło w obce,
choć skuteczne, wzorce, których przywódca Narodowej Demokracji był w połowie lat dwudziestych piewcą. Faktycznie jednak Dmowski nie wykluczał naśladownictwa w ogóle. Efektywność określonych rozwiązań w ramach metody
działania, w interesującym mnie przypadku całość zagadnienia sprowadzała się
do zamachu stanu, była niemalże, w mniemaniu Dmowskiego, wskazaniem wobec
marazmu na tej niwie wśród rodzimych reorganizatorów życia społeczno-politycznego. Problem zaś uznania danego przewrotu za narodowy wiąże się głównie
z przypisaniem go do danego kraju. Tym samym zmienną stać się mogła metoda,
zaś charakter był niezmienny, bo wyrażał ducha danego narodu. Dmowski nie
przewidywał rewolucji ogólnoeuropejskiej, której celem byłyby rządy narodowe
w poszczególnych krajach. Dopuszczał jedynie indywidualne rewolucje narodowe w konkretnych państwach, które mogły posiłkować się wspólną metodą
i podobną treścią tudzież motywacją, zaś wybitnie zindywidualizowane pod
względem charakteru. W przypadku przewrotu majowego Dmowski dostrzegał
jego symptomatyczność, bowiem mimo przeciwieństw z jakimi spotkali się piłsudczycy, oporu ze strony społeczeństwa, to jednak przejęli ostatecznie władzę.
Tłumaczył to tym, że upadła wiara w społeczeństwie w sejm i rząd, zatem bronili coś, co i tak w ich mniemaniu nie miało przyszłości, stąd też walczyli „bez
przywiązania do rządów”68.
Roman Dmowski oceniał przewrót majowy przez pryzmat rewolucji o charakterze narodowej, ponieważ jedynie taki kontekst pozwalał mu zrozumieć
istotę zamachu stanu Marszałka Józefa Piłsudskiego, przeanalizować jego treść
oraz wskazać czynniki motywujące piłsudczyków do działania oraz decydujące
o ewentualnej wartości przewrotu. Deliberacje nad wydarzeniami majowymi
sprowokowały go do stwierdzenia, że zamach nie miał nic wspólnego z rewolucją narodową, ponieważ jego głównym celem było „przeszkodzić dojściu do
władzy żywiołów narodowych”69. Jeżeli zatem Dmowski odmawiał zamachowi
66
67
68
69

Idem, Faszyzm, „KP” 21 VI 1926, nr 280, s. 2.
Idem, Nacjonalizm i faszyzm, „KP” 27 VII 1926, nr 340, s. 3.
Ibidem.
Idem, Przewrót…, s. 223.
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stanu Piłsudskiego miana rewolucji narodowej oraz twierdził, że sama wola
przeprowadzenia przewrotu to zbyt mało, by takowy zakończył się sukcesem, to
gdzie należy doszukiwać się źródeł rozstrzygnięcia, zgodnie z którym po maju
1926 roku u władzy pojawił się obóz piłsudczykowski? W mniemaniu przywódcy
Narodowej Demokracji czynniki, które pozwoliły na przeprowadzenie zamachu
oraz dopomogły w jego „szczęśliwym” dla zamachowców końcu były dalekie od
narodowych. Enigmatyczność wywodów Dmowskiego zawierała również nutkę
napięcia, którym otaczał stwierdzenie, że o celach przewrotu faktycznie decydują te żywioły, które takowy poparły. Czynniki, o których wspominał wpływać
miały w ogóle, w jego opinii, na charakter rodzimej polityki w owym czasie.
Dmowski w zawoalowanej formie pragnął zwrócić uwagę na kwestie udziału
w przygotowaniu gruntu do przewrotu majowego żywiołów stawiających sobie za
cel radykalizację ustroju politycznego państwa. Niewiadomą zaś dla przywódcy
endecji pozostawała kwestia stosunku czynników usposobionych pozytywnie do
rządów parlamentarnych, co nazwał „fanatyzmem parlamentarno demokratycznym”, do wydarzeń mających na celu zmienić ten porządek na drodze dalekiej od
kanonów ustalonych w demokratycznej formie rządów. Dlatego też przypisywał
celom przewrotu dwoistą naturę, przy czym jedna z płaszczyzn miała charakter
wybitnie enigmatyczny w swej treści.
W pierwszej konstelacji Dmowski zwracał przed wszystkim uwagę na ogół
haseł, które towarzyszyły przewrotowi oraz szeroko rozumianej agitacji zwolenników Marszałka. W przypadku drugiej płaszczyzny należałoby analizować
przewrót majowy oraz jego celowość w kontekście działania oraz roli w życiu
polityczno-społecznym wolnomularstwa, potocznie też nazywanego masonerią.
„Adepci kielni i młotka” często gościli na kartach publicystyki przywódcy rodzimych narodowców, stawali się zazwyczaj czynnikiem sprawczym większości
wydarzeń o charakterze globalnym, czym niejako wpisywał się Dmowski w tak
rozumianej roli masonerii w krąg zwolenników tzw. teorii spiskowych dziejów70.
Dmowski był przekonany także o udziale masonerii w przewrocie majowym,
przy czym postrzegał to jako negatywny aspekt, zważywszy na fakt, iż masoneria
mimo akcentowania celów regionalny będąc jednocześnie organizacją o charakterze międzynarodowym siłą rzeczy nie mogła realizować celów zgodnych
z polską racją stanu71. Główny zarzut, który stawiał Dmowski masonerii dotyczył
70
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Roman Dmowski postrzegany jest często jako polityk przesiąknięty fobią antymasońską. Działania zaś swoje,
wymierzone w wolnomularstwo wiązał już z okresem prac nad reorganizacją Ligi Polskiej, choć wówczas
miały one charakter jeszcze nieświadomy. „Zorientowałem się-wspominał Dmowski-między innymi, że już
od dawna, nie wiedząc o masonerii, a raczej nie myśląc o niej, miałem z nią do czynienia, że już na dziesięć
lat przed wydaniem Myśli wygrałem w walce z nią jedną ważną, decydującą o przyszłości obozu narodowego
bitwę, nie domyślając się nawet, że to ona była moim przeciwnikiem” (idem, Myśli…, s. 16). Jerzy Krasuski,
o zainteresowaniach Dmowskiego masonerią, napisał w następujący sposób: „[…] nękał naród zmorą spisku
masońsko – żydowskiego” (J. Krasuski, Między wojnami, Warszawa 1985, s. 30).
Wśród masonów, akcentuje Tadeusz Nasierowski „zaczęło dojrzewać przekonanie o konieczności postępowego zamachu stanu, którego przywódcą miał zostać Józef Piłsudski” (T. Nasierowski, Wolnomularstwo bez
tajemnic, Warszawa 1996, s. 29). Maria Dąbrowska w następujący sposób pisała o zdarzeniach majowych:
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niekonsekwencji działania, w ramach ideologii wolnomularskiej. Ubolewał nad
faktem, że „bracia w fartuszkach” pozytywnie ustosunkowani do działań demokracji parlamentarnej, nawet w dobie jej nieudolności oraz zanarchizowania,
tymczasem wobec kształtującej się większości sejmowej, w pojęciu Dmowskiego
narodowej większości, zdecydowali się mimo swego „przywiązania” do demokracji
na poparcie zamachu o charakterze antyparlamentarnym.
Przywódca endecji z dużą uwagę śledził funkcjonowanie masonerii, również w ujęciu krajowym, o czym pisał m.in. Adam Doboszyński, organizator
tzw. marszu na Myślenice: „Twórcy Ligi Narodowej, w szczególności Dmowski,
strawili całe życie na tropieniu masonów w szeregach swej konspiracji i na ich
usuwaniu”72. Dlatego też nie może dziwić, że i w działaniach Marszałka oraz
symptomatyczności zamachu majowego dostrzegał wpływy masonerii, tym bardziej, że wiele aspektów przewrotu nie było dla niego jasnych. Mimo imputowania
powszechnie Dmowskiemu apriorycznie antagonizmu wobec masonów, to jednak
należy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jednak wolnomularstwo rodzime
poparło zamach i przygotowania do jego przeprowadzenia. Udział „adeptów
kielni i młotka” akcentował również wybitny badacz tematyki Ludwik Hass: „Tu
przecież, i raczej tylko tu, spotkali się w klimacie zaufania ci, którzy mogliby być
mózgiem owego przedsięwzięcia, i ci, którzy byliby jego wykonawcami – politycy
inteligenccy i oficerowie – piłsudczycy, uchodzący wówczas za demokratów” 73.
Wolnomularze polscy wystąpili głównie przeciw centroprawicowemu rządowi74,
w czym otrzymali poparcie współbraci z zachodniej Europy, co podkreślał Ludwik
Hass, to zaś w konsekwencji potwierdzało spostrzeżenie Dmowskiego, że cele
wolnomularstwa, choćby realizowane w obrębie danego państwa, musiały się
jednak zwierać w ogólnoświatowych wytycznych adeptów „ars regia”. Również
wybór Marszałka Józefa Piłsudskiego75, jako potencjalnego zamachowca nie był
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„[…] stała się w Warszawie rzecz przeraźliwa i wspaniała zarazem […]. Rewolucja wojskowa o ideał moralny.
[…] Wojciechowski i rząd Witosa zostały zmiecione. Na razie został postawiony postulat czysto moralny: nie
wolno igrać z honorem żołnierza, rozkradać mienia narodu ani żyć pozorami na pokaz. Starły się w Polsce dwa
narody moralne. Jeden naród twórczości doskonalenia się […], i drugi naród – naród kłamstwa i konwenansu”
(M. Dąbrowska, Dzienniki, T. II, Warszawa 1988, s. 179 – 189). Słynna pisarka uległa hasłom propagowanym
w kręgu zwolenników Marszałka. Dąbrowska ponadto była w bliskich kontaktach ze Stanisławem Stempowskim, wielkim mistrzem Loży Narodowej w latach 1926 – 28, oraz nie ukrywała swojego pozytywnego
stosunku do wolnomularstwa, stad też można przypuszczać, że w podobnym tonie wypowiadano się bezpośrednią w ramach spotkań lożowych.
A. Doboszyński, Konspiracje, Krzeszowice 2004, s. 46.
L. Hass, Masoneria Polska XX wieku. Losy, loże, ludzie, Warszawa 1993, s. 73.
Idem, Ambicje, rachuby, rzeczywistość. Wolnomularstwo w Europie Środkowo – Wschodniej 1905 – 1928,
Warszawa 1984, s. 318. Motywy, dla których masoneria poparła zamach majowy Ludwik Hass ujął następująco:
„Byli przecież godniejsi od innych, dlatego zostali dopuszczeni do wtajemniczeń >>sztuki królewskiej<<,
są zatem powołani do przodowania innym i ich doskonalenia” (idem, Masoneria…, s. 73).
L. Chajn, Polskie wolnomularstwo 1920 – 1938, Warszawa 1984, s. 268. Wolnomularze, którzy brali pod
uwagę możliwości poparcia, tudzież udziału w przewrocie wystąpili z masonerii na półtora roku przed
majem 1926 roku, co w terminologii masońskiej określa się „uśpieniem”.
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przypadkowy. Ewentualny kontrkandydat, Władysław Sikorski, w przeciwieństwie
do Piłsudskiego nie posiadał poparcia w obrębie korpusu oficerskiego.
Poniekąd można przypuszczać, że pozytywny odbiór zamachu stanu Marszałka Piłsudskiego w kręgach rodzimego wolnomularstwa wynikał z faktu, że
takowy mógł im ułatwić penetrację świata „profanów”, jak nazywano powszechnie
w masonerii niewtajemniczonych w zasady oraz dzielność lożową, oraz propagowanie zasad i idei, na których opierała się ideologia „braci w fartuszkach”76.
Wobec powyższego należy stwierdzić, że istniał wyraźny dysonans między tym
co głosiła powszechnie masoneria a akceptacją przewrotu antyparlamentarnego
jako formy zmiany ustroju. Zapewne wolnomularze polscy nieco inaczej wyobrażali sobie rzeczywistość pomajową, ponieważ wielu z nich poczęło krytykować
autorytaryzm Józefa Piłsudskiego.
Poparcie zamachu majowego przez masonerię, w opinii Dmowskiego, pozwoliło mu stwierdzić, że przewrót nie miał charakteru narodowego, a tym bardziej nie
można było go nazwać rewolucją narodową, której zasadniczym celem była walka
z czynnikami kosmopolitycznymi, tudzież internacjonalistycznymi tendencjami,
a za takie uznawał loże masońskie. Dmowski przeciwstawił zamachowi stanu
Piłsudskiego przewrotu w Italii oraz później w Niemczech, gdzie za ich istotę
uznawał oparcie się na narodzie, jako elemencie stałym. Poparcie udzielone ze
strony masonerii deprecjonowało, w mniemaniu przywódcy endecji, przewrót
jako zjawisko przełomowe w dziejach II RP77.
W opinii Dmowskiego przewrót majowy stanowił wielką niewiadomą zarówno dla społeczeństwa rodzimego, jak i dla zagranicznych obserwatorów
polskiej sceny politycznej. Optował tym samym za wielkim wysiłkiem intelektualnym, szczególnie wśród członków Narodowej Demokracji, by zrozumieć istotę wydarzeń, które faktycznie zadały śmiertelny cios demokracji II
RP78. Sugerował przede wszystkim wytężoną pracę w obrębie zagadnień dotyczących ustroju politycznego państwa. Swoje koncepcje opierał głównie
na fakcie, że w otoczeniu piłsudczyków postrzegano stan bezpośrednio po maju
1926 roku jako tymczasową sytuację. Dmowski twierdził ponadto, że jedyną
alternatywą dla zwolenników Marszałka było oparcie się o silny ustrój i rządy,
które zagwarantowałyby im ciągłość władzy po przewrocie. Przywódca endecji
ubolewał nad faktem, że piłsudczycy świadomi celów priorytetowych, jakie stanęły
przed nimi po zamachu poszli mimo to drogą inną niż faszyści w Italii.
Dmowski wytknął również odpowiedzialnym za zamach skupienie się na idei
państwowej, nie zaś narodowej, przez co społeczeństwo stawało się siłą rzeczy
76
77
78

L. Hass, Ambicje…, s. 319, 321.
R. Rybarski, op. cit., s. 3. W opinii Romana Rybarskiego słabość przewrotu majowego polegać miała na
fakcie, że zbyt wiele sprzecznych żywiołów zapewniło mu swoje poparcie.
R. Dmowski, Przewrót…, s. 221. Malaparte w roku 1931 napisał o przewrocie majowym, że w roku 1926
parlamentarny zamach stanu dopiero się zaczął. I po dziś dzień nie widać jeszcze jego szczęśliwego końca”
(C. Malaparte, dz. cyt, s. 104).
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czynnikiem biernym. Twierdził bowiem, że „idei przewodnich, naczelnych zasad, punktów wyjścia politycznych nie można wybierać dowolnie. Stoją się one
źródłem siły i twórczości tylko wtedy, gdy są wynikiem ewolucji życia i ewolucji
myśli w poprzedzającym okresie, jeżeli […] robią się z ducha czasu”79. Wysunięcie na piedestał ogólnych wartości państwa kosztem narodu uznał Dmowski za
archaiczność, za naleciałość ideologii XIX-wiecznej. Logicznym zatem wydaje się
uznać, że dla Dmowskiego przewrót stawał się nowoczesnym, bez względu nawet
na przestarzałą formę metod prowadzących do niego, w momencie oparcia się na
narodzie, czego zaś nie dostrzegał w zamachu stanu Józefa Piłsudskiego. Dmowski
był ponadto przeświadczony, że zamach nie posiadał programu pozytywnego,
zważywszy na fakt, że istotą jego było obalenie legalnego rządu centroprawicowego. Wiele wątpliwości stanowiła dla niego również postać Józefa Piłsudskiego,
zwłaszcza jego wiek, który, jak sądził przywódca endecji, nie pozwoli mu „odegrać
osobiście roli Mussoliniego”80.
Roman Dmowski krytycznie ocenił przewrót majowy. Dostrzegał w nim
przede wszystkim dążenie do przejęcia władzy, którym towarzyszyła retoryka
umoralniania. Jednocześnie uważał, że był on konsekwencją indywidualnych
ambicji, szczególnie Marszałka Józefa Piłsudskiego81, zorientowanego głównie
na sprawy armii. Dmowski negatywnie oceniał zamach stanu Piłsudskiego, ponieważ nie potrafił klarownie odpowiedzieć na pytanie o jego cel oraz charakter.
Wpływ na ujemną ocenę wydarzeń majowych miał również pryzmat, przez który
je obserwował, mianowicie rewolucji w Italii faszystowskiej82, następnie zaś dojście
do władzy hitlerowców, którzy wyszli z hasłem narodu, jako naczelnym.
Jednocześnie należy podkreślić, że obserwacje poczynione przez Dmowskiego,
to spojrzenie w dużej mierze teoretyczne. Dmowski deliberując nad zagadnieniem
przewrotu majowego myślał przede wszystkim jak polityk, nie zaś potencjalny
dyktator83.
79
80
81
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R. Dmowski, Przewrót…, s. 226.
Ibidem, s. 227.
Priorytetem idei nacjonalizmu chrześcijańskiego była, w rozumieniu endeków, służba narodowi, a „posuwają
się do tej służby nie ci, co mają najwięcej ambicji, ale ci, co mają najwięcej poczucia odpowiedzialności za losy
narodu-twierdził Giertych” (J. Giertych, Nacjonalizm chrześcijański, Krzeszowice 2004, s. 26). W koncepcji
narodowej demokracji zawsze dominowała idea narodu nad ideą państwa.
J. Borejsza, op. cit., 145. Autor zauważył istotną różnicę między przewrotem faszystowskim a zamachem
majowym Piłsudskiego. „Marsz na Rzym” obchodzono na zasadzie święta narodowego, przewrót majowy
był symbolem niepotrzebnie przelanej krwi, nielegalnie zdobytej władzy, czego piłsudczycy byli doskonale
świadomi. Władysław Bortnowski wspominał zaś: „[…] miałem pełne wrażenie [po rozmowie z Piłsudskim
– przyp. M.A.], że absolutnie nie chciał dopuścić do przelewu krwi […]” (L. Milkiewicz, O wspomnieniach
generała Władysława Bortnowskiego o wypadkach majowych 1926 r., [w:] Przewrót majowy 1926 r. w relacjach świadków i uczestników, pod red. Arkadiusza Adamczyka, Londyn – Piotrków Trybunalski 2003,
s. 37).
Historyk Marek Białokur stwierdził, że „krytyczny wobec autorów przewrotu [majowego, Roman Dmowski,
- przyp. M.A.] sam nie potrafił jednak zdobyć się na zdecydowane działanie i stanąć na czele rozczarowanych
tym, co przyniosła odrodzona Rzeczpospolita” (M. Białokur, Publicystyka narodowodemokratyczna wobec
przewrotu majowego, [w:] Zamach..., s. 270).
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Roman Dmowski’s attitude to Jozef Pilsudski’s coup d`etat
(Summary)
Roman Dmowski was the leader of the National Democracy and the creator of the
National-Catholic ideology. He is also one of the „fathers” of Polish independence being the main Józef Piłsudski`s opponent during the interwar period. After the Great
War and during the Polish-Soviet War, Dmowski decided to meet with Piłsudski. The
meeting was not fruitful for Dmowski. The negative relationship between Dmowski
and Piłsudski, which started in the 19th century, had an impact on Polish reality after the war. Dmowski’s abrupt attitude towards the Marshal was mainly caused by the
coup d’état which Piłsudski organised on 12 May, 1926. Dmowski criticised this event
harshly. He claimed that the revolution was not designed to serve for a good cause;
such an attitude could result in a threat to the „spirit of Locarno” (the so-called spirit
of pacifism) rising up above Europe. Moreover, in Dmowski’s opinion, the May 1926
coup d’état, did not solve the problem of national young democracy. Piłsudski wanted
to get rid of the problem of frequent changes of government, at the same time causing
chaos in the army, as Dmowski said. The leader of the National Democracy could not
understand how Piłsudski had enticed to his plans such cosmopolitan groups as Freemasonry. For that reason Józef Piłsudski’s coup d’état was not the national revolution: the
revolutionaries did not have the sense of Polishness. Dmowski’s negative opinion on the
event was related to the fact that he judged it in view of Mussolini`s national revolution, by
which he was fascinated until early 1930s. Finally, the revolution showed him the effects
of the 19th century slogans. Dmowski felt that the ideas were out of touch with reality,
therefore he started thinking about creating an opposition to Piłsudski. The Camp of
Great Poland was designed to serve for the purpose with Dmowski as the leader. He did
not accomplish his plans. One of the reasons was his personality since he appeared to be
rather a politician and a diplomat than a dictator.
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zespół pracy nad odbudową polski
(1942 – 1945). Z dziejów polskiego uchodźstwa
wojennego w iranie
jacek pietrzak

W

1942 r. Iran stał się jednym z najważniejszych ośrodków polskiego uchodźstwa wojennego. Był to rezultat ewakuacji z ZSRR armii polskiej dowodzonej przez
gen. Władysława Andersa. W dwóch fazach ewakuacji wraz z wojskiem przybyło
do Iranu około 40 tysięcy uchodźców cywilnych. Opiekę nad ewakuowanymi cywilami objęła powołana przez rząd RP na uchodźstwie na początku kwietnia 1942
r. Delegatura Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Zmagając się z ogromnymi
problemami organizacyjnymi zapewniono ostatecznie uchodźcom stosunkowo
dobre warunki bytowe. Ludność cywilna przebywała w obozach uchodźczych
w Teheranie, Isfahanie, Ahwazie (obóz przejściowy dla ewakuowanych z Iranu)
i Meszhedzie (ośrodek dla dzieci i ich wychowawców ewakuowanych z ZSRR
drogą lądową). Niewielka część uchodźców zamieszkała poza obozami, najczęściej
podejmując pracę w instytucjach amerykańskich i brytyjskich w Teheranie. Iran
nie był traktowany jako stałe miejsce pobytu uchodźców, stopniowo ewakuowano
ich z Iranu, głównie do Afryki i Indii, a w 1945 r. także do Libanu Okoliczności
wojenne, a przede wszystkim problemy z transportem i znalezieniem odpowiednich miejsc azylu sprawiły Iran pozostał ośrodkiem uchodźstwa do końca wojny 1.
Wśród uchodźców w Iranie dominowała ludność wiejska z Kresów Wschodnich zesłana w głąb ZSRR w latach 1940-1941, w tym przede wszystkim kobiety i dzieci. Pomimo tak niesprzyjających okoliczności jak niewielki odsetek
inteligencji, „obozowe” warunki egzystencji, a także ciągłe migracje związane
z ewakuacjami kolejnych grup Polaków poza Iran, uchodźcy powołali szereg
organizacji społeczno-kulturalnych i oświatowych, a także ugrupowania polityczne. Funkcjonowały lokalne organizacje Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa
1

Szerzej zob.: Polacy w Iranie 1942–1945, t. 1 Antologia, oprac. A.K. Kunert, Warszawa 2002; A. Lelińska,
Uchodźcy polscy w Iranie w latach 1942–1945, „Przegląd Polonijny”, R. 19, 1993, z. 1, s. 69–92; J. Wróbel,
Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego 1942–1950, Łódź 2003, s. 12–93.
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Ludowego i Polskiej Partii Socjalistycznej, a w 1944 r. swoją placówkę w Teheranie
utworzył nawet komunistyczny, powstały w ZSRR Związek Patriotów Polskich2.
W Iranie nie było wśród polskich uchodźców działaczy politycznych, których
można zaliczyć do elity kierowniczej obozu piłsudczykowskiego3. Znalazła się
tam jednak grupa ludzi bez wątpienia związanych przed wojną, chociaż w różnym stopniu, z obozem rządzącym. W mozaice uchodźczego życia politycznego
w Iranie zaznaczyli oni również swoją obecność. Powołana przez to środowisko
organizacja, Zespół Pracy nad Odbudową Polski, stanowiła do tej pory praktycznie
„białą plamę” w polskiej historiografii.
Zespół został utworzony w Teheranie 28 września 1942 r. Powołane wówczas
władze organizacji miały charakter tymczasowy. Obowiązki Komitetu Centralnego Zespołu miał pełnić zarząd „klubu teherańskiego” Zespołu, który został
utworzony jako pierwsza komórka organizacyjna (zamierzono powołać kolejne
w innych ośrodkach). W skład prowizorycznego zarządu weszli: prezes Michał
Tyszkiewicz4, wiceprezes Konstanty Rdułtowski5 oraz Bohdan Kościałkowski6,

2
3

4

5

6

Szerzej zob: J. Pietrzak, Polacy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Działalność polityczna, społeczna i kulturalna (w przygotowaniu).
W odróżnieniu od Palestyny gdzie przebywały czołowe postacie obozu piłsudczykowskiego, w tym byli
premierzy Felicjan Sławoj Składkowski i Janusz Jędrzejewicz, a także ministrowie, posłowie i senatorowie,
wyżsi urzędnicy państwowi. Piłsudczycy powołali tam Zespół Piłsudczyków, a następnie w 1944 r. Związek Pracy dla Państwa. Szerzej: A. Adamczyk, Piłsudczycy w Palestynie w latach 1942–1944. Organizacja.
Program. Publicystyka, w: Region, Kraj, Świat. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Tadeuszowi
Olejnikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. J.R. Budziński, Piotrków Tryb. 2005, s. 261–283; M.
Sioma, Piłsudczycy w Palestynie 1940–1945, w: Polska bez Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 roku.
Zbiór studiów, red. M. Wołos, K. Kania, Toruń 2008, s. 125–149; J. Pietrzak, op. cit.
Michał Tyszkiewicz (1903–1974), podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim prezes koła krakowskiego
„Myśli Mocarstwowej”; od 1931 r. właściciel majątku Orniany na Wileńszczyźnie; mąż piosenkarki i aktorki
Hanki Ordonówny, autor tekstów piosenek; 1939–1940 współpracownik przedstawiciela Komitetu Hoovera
na Litwie prof. Adama Żółtowskiego; 1940–1941 więzień NKWD; od 1942 r. w służbie dyplomatycznej:
attache poselstwa w Teheranie, wicekonsul w Bejrucie, od 1944 r. sekretarz poselstwa w Bejrucie; po wojnie
zajmował się opieką nad polskimi uchodźcami w Libanie; następnie mieszkał w Wielkiej Brytanii i RFN;
długoletni pracownik Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa, przewodniczący rady pracowniczej.
Konstanty Rdułtowski (1880–1953), podczas I wojny światowej działacz społeczny w Mińsku, prezes Polskiej
Macierzy Szkolnej (1917–1918), działacz Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny, członek Komitetu Rady Polskiej Ziemi Mińskiej; od 1919 - 1932 komisarz Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, a następnie starosta
baranowiecki; 1923 starosta stołpecki; następnie do wybuchu wojny ziemianin w powiecie nowogródzkim;
1928–1930 poseł BBWR; 1930–1938 senator; 1935–1938 przew. Grupy Senackiej Koła Rolników; prezes
Rady Wojewódzkiej BBWR w Nowogródku; w 1938 r. wycofał się z życia politycznego; prezes Towarzystwa
Organizacji i Kółek Rolniczych w woj. Nowogródzkim; prezes Izby Rolniczej w Nowogródku i Wilnie;
aresztowany przez Sowietów w październiku 1939 r., więziony w Branowiczach, Mińsku, Swierdłowsku
i obozie pracy koło Karagandy w Kazachstanie; od 1942 r. w Iranie i Egipcie; urzędnik Centralnego Biura
Ewidencji PCK w Teheranie i Kairze; po wojnie w Wielkiej Brytanii.
Bohdan Kościałkowski (1899 - ?), dyplomata; 1932 – 1935 urzędnik poselstwa w Rydze; 1935–1939 pracownik
Departamentu Politycznego, od 1938 r. kier. Referatu Litewskiego w Wydziale Wschodnim; we wrześniu 1939
r. delegowany do Wilna; więziony w łagrze w Kraju Krasnojarskm do grudnia 1941 r.; po zwolnieniu delegat
ambasady w ZSRR w Czymkencie w Kazachstanie; 1942–1943 sekretarz poselstwa w Teheranie, 1943–1945
radca i charge d’affaires poselstwa w Bagdadzie (ostatni wojenny kierownik placówki); 1945- 1948 radca
poselstwa (rządu RP na uchodźstwie) w Bejrucie.
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który został sekretarzem7. Członkami - założycielami organizacji byli także8:
Stanisław Swianiewicz9, Eustachy Sapieha10, Tadeusz Dworakowski11, Zygmunt
Krzysztoporski12, Zygmunt Bortkiewicz, Stanisław Lickindorf 13, Władysław
Waligóra.
Inicjatorem powołania organizacji był Michał Tyszkiewicz, kresowy ziemianin, w młodości związany z konserwatywną organizacją polityczną „Myśl Mocarstwowa”, z której wywodziły się takie postacie jak Jerzy Giedroyc, Rowmund
Piłsudski czy Ksawery Pruszyński14.
Do utworzenia organizacji politycznej Tyszkiewicza zainspirowała krytyczna
ocena polskiego życia politycznego i głównych partii politycznych. Wskazywał on
7
8
9

10

11

12
13
14

AAN, Poselstwo RP w Teheranie, t. 42, Pismo Komitetu Centralnego Zespołu Pracy nad Odbudową Polski
do posła w Teheranie K. Badera z 1 X 1942 r., k. 100.
Archiwum Akt Nowych, Kolekcje Hoover Institution Stanford University, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(dalej AAN, HI-MSZ), mf 172, Zespół Pracy nad Odbudową Polski. Jednodniówka, Teheran [1942], s. 2.
Stanisław Swianiewicz (1899–1997), prawnik, ekonomista, sowietolog, badacz systemów totalitarnych;
członek Polskiej Organizacji Wojskowej i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej; absolwent i wykładowca
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, w 1939 r. profesor; kierownik referatu gospodarczego Instytutu
Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie i wykładowca działającej przy nim Szkoły Nauk
Politycznych; uczestnik kampanii 1939 r.; jeniec Kozielska, w ostatniej chwili wycofany z transportu do
Katynia; więziony następnie w m.in. na Łubiance i w łagrze w Komi; po krótkim pobycie w Iranie wyjechał
do Palestyny, gdzie był szefem Biura Studiów Centrum Informacji na Wschodzie w Jerozolimie (placówka
Ministerstwa Informacji i Dokumentacji); od 1944 r. pracował w Min. Informacji i Dokumentacji w Londynie, współpracował z Min. Prac Kongresowych; po wojnie wykładał na polskim uniwersytecie w Londynie,
w London School of Economics and Political Science, na uniwersytetach w Manchesterze, Djakarcie (Indonezja), Halifax (Kanada), Notre Dame (USA); był ekspertem UNESCO w Azji Południowo-Wschodniej i na
Bliskim Wschodzie; autor wielu prac naukowych, m.in. Polityka gospodarcza Niemiec hitlerowskich (1938),
Forced Labour and Economic Development (1965) oraz głośnych wspomnień W cieniu Katynia (1976).
Eustachy Sapieha (1881–1963), podczas I wojny światowej prezes Rady Głównej Opiekuńczej i wysłannik
Rady Regencyjnej w Szwajcarii; współorganizator próby przewrotu w styczniu 1919 r.; 1919–1920 poseł RP
w Londynie; 1920–1921 minister spraw zagranicznych w rządach W. Grabskiego i W. Witosa; następnie
ziemianin na Grodzieńszczyźnie; działacz ugrupowań konserwatywnych, jedne z liderów tzw. żubrów
wileńskich; działacz Stronnictwa Prawicy Narodowej, jeden z założycieli Organizacji Zachowawczej Pracy
Państwowej; od 1926 r. prezes Polskiej Organizacji Zachowawczej Pracy Państwowej; 1928- 1929 poseł na
Sejm BBWR; następnie wycofał się z życia politycznego; aresztowany przez Sowietów we wrześniu 1939
r., więziony w Grodnie i na moskiewskiej Łubiance; skazany na karę śmierci zamienioną na 10 lat łagrów;
więziony następnie w obozie pod Archangielskiem; po zwolnieniu w 1941 r. pracował w Polskim Komitecie
Opieki i delegaturze ambasady w ZSRR w Ałma-Acie; w 1942 r. w Iranie, następnie wyjechał do Afryki,
gdzie był delegatem PCK w Nairobi; po wojnie mieszkał w Londynie i Nairobi. Dwukrotnie (1955 i 1959)
wyznaczany przez A. Zaleskiego na następcę prezydenta RP na uchodźstwie.
Tadeusz Dworakowski (1881 – 1956), ziemianin wołyński; podczas I wojny światowej jeden z organizatorów
Komitetu Obywatelskiego we Włodzimierzu Wołyńskim, 1915–1918 delegat Wołynia w Głównym Komitecie
Ratunkowym w Lublinie; od 1918 r. starosta włodawski, od 1919 r. starosta kowelski; 1921 – 1922 wicewojewoda i p.o. wojewoda wołyński; następnie dyrektor i wiceprezes Związku Ziemian w woj. wołyńskim;
związany z BBWR; 1930 – 1938 senator; po agresji sowieckiej więziony w Łucku, Kijowie, Starobielsku
i Aktiubińsku. Od 1942 r. w Iranie, a następnie w Rodezji, gdzie był nauczycielem w polskim gimnazjum.
Po wojnie w Wielkiej Brytanii.
Zygmunt Krzysztoporski, kierownik Wydziału Społecznego Delegatury MPiOS w Teheranie, następnie
delegat Min. Skarbu w Teheranie oraz pracownik Min. Odbudowy Administracji Publicznej w Londynie.
Stanisław Lickindorf, były delegat ambasady RP w ZSRR w Pawłodarze.
Szerzej zob. R. Tomczyk, Myśl Mocarstwowa. Z dziejów młodego pokolenia II Rzeczypospolitej, Szczecin
2008.
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na rosnące „obrzydzenie” wobec „metod partyjnictwa i rozgrywek personalnych
w najgorszym gatunku” i wyrażał przekonanie, że „spokojny głos, nawołujący do
skupienia się w imię spraw wyższego rzędu i imię samoobrony przed demagogią,
ma duży posłuch i oddźwięk”15. Tyszkiewicz pragnął skupić w nowym ugrupowaniu „tych licznych, którym istniejące programy partyjne [...] nie odpowiadają,
których partie będące u władzy odtrącają ze względu na ich jakoby prosanacyjny
charakter, a którzy są na tyle uczciwi, że w chwilach dla nas decydujących nie chcą
utrudniać pracy rządowi”16. Nowa organizacja miała dążyć do odwrócenia uwagi
uchodźców od „drobnych personalnych problemików” i skierowania zainteresowania w stronę istotnych zagadnień politycznych. Za jedną z najważniejszych
kwestii Tyszkiewicz uważał sprawę przygotowania „opinii polskiej” do spodziewanej konferencji pokojowej po zakończeniu wojny. Uznawał, że istniejące partie
nie są w stanie zmierzyć się z tym wyzwaniem.
W koncepcji Tyszkiewicza Zespół nie miał mieć charakteru „stałej” partii
politycznej, lecz organizacji tymczasowej, powołanej z myślą o działalności na
emigracji. Tyszkiewicz snuł także plany polityczne na okres powojenny i wyrażał
wiarę w pozytywne efekty zmiany pokoleniowej w polityce. Uważał, że dotychczasowe partie staną sie „ograne”, a młode pokolenie, po doświadczeniach września
1939 r. będzie poszukiwać reprezentacji poglądów bardziej „realistycznych i umiarkowanych”. Wzorcem byli dla niego brytyjscy konserwatyści i jak sam twierdził
miał ambicje budowy podobnego ugrupowania politycznego w przyszłej Polsce.
Wierzył, że nowoczesna partia konserwatywna mogłaby odegrać rolę czynnika
stabilizującego życie polityczne w powojennej Polsce, koncentrować uwagę wokół
spraw polityki zagranicznej i konsolidować ziemiaństwo i sfery przemysłowe.
Do przedwojennych polskich konserwatystów miał stosunek dość krytyczny,
uważając, że reprezentowali „zanadto ciasne i splątane interesy”. Sceptycznie
oceniał także „starych” piłsudczyków, jak na przykład Ignacego Matuszewskiego,
będącego wielkim autorytetem dla środowisk piłsudczykowskich na emigracji.
W jego opinii ich działalność była przede wszystkim przejawem rozgrywki „sanacja – dzisiejszy reżim” (czyli ekipa Władysława Sikorskiego), a nie „fundamentem
pod coś trwałego”17.
Tyszkiewicz starał się wyraźnie unikać posądzeń o „sanacyjny” charakter
organizacji, obawiając się szykan i represji ze strony aparatu rządowego. Utrzymywał, jak się wydaje, w miarę przychylne relacje z wszechwładnym ministrem
stanu i specjalnym wysłannikiem premiera Sikorskiego na Bliskim Wschodzie
Stanisławem Kotem, próbując nawet prowadzić z nim swego rodzaju grę poli15

16
17

Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (dalej IPMS), MSZ, A 11.3/Bl. Wschód/4, List M.
Tyszkiewicza do [Edwarda Raczyńskiego] z 30 XI 1942 r. To samo w: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
w Nowym Jorku (dalej IJP), Archiwum Rzeczowe (dalej AR), 114/460, Zespół Pracy nad Odbudową Polski
(dalej ZPNOP).
Ibidem.
Ibidem.
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tyczną. Tyszkiewicz oceniał działania ministra krytycznie, z pewna ironią, lecz
bez zjadliwości i zacietrzewienia. Kot podobno uznał nawet działalność Zespołu
za pożyteczną „dywersję” wobec stanowiących znaczącą siłę wśród uchodźców
w Iranie narodowców18.
Działacze Zespołu określali swoja organizację jako reprezentującą poglądy
„umiarkowanie prawicowe” i „konserwatywne”19. Program polityczny Zespołu
stanowiły zatwierdzone na inauguracyjnym posiedzeniu Punkty wytyczne. Założyciele Zespołu odwoływali się przede wszystkim do ludzi nie należących do
działających partii politycznych i nie identyfikujących się z nimi. Zdecydowanie
krytycznie oceniali walki i rozgrywki polityczne będące rezultatem antagonizmów
i „porachunków” z przeszłości. Uznawali prawo do „krytyki i kontroli” działalności rządu, lecz zarazem potępiali „wszelką akcję podkopującą autorytet władz
państwowych”. Wyrażali nawet rządowi Sikorskiego „pełne uznanie z powodu
jego śmiałych decyzji i nieustannej pracy w dziedzinie tworzenia i rozbudowywania naszej Armii na emigracji”.
Podobnie jak działacze piłsudczykowskiego Związku Pracy dla Państwa
w Palestynie, twórcy Zespołu popierali ideę bloku państw Europy środkowej
i wschodniej z kluczową w nim rolą Polski. W odróżnieniu od nich wyrażali
jednak uznanie dla forsowanej przez rząd koncepcji federacji polsko-czechosłowackiej. Jeśli chodzi o kwestię ustroju państwa, opowiadali się za demokracją
parlamentarną, jednak zarazem dostrzegali potrzebę wprowadzenia monarchii
konstytucyjnej, która miała być symbolicznym czynnikiem jednoczącym przy
realizacji idei federacyjnej.
W sprawach społeczno-gospodarczych przeciwstawiano się hasłom walki
klasowej, podkreślano kluczowe znaczenie inicjatywy prywatnej w gospodarce
oraz konieczność poszanowania własności i gwarancji „bezpieczeństwa majątkowego”. Działacze Zespołu, wśród których sporo było przedstawicieli ziemiaństwa,
szczególną wagę przyznawali sprawom rolnictwa i ustroju rolnego. Opowiadali się
za dominującą rolą „samowystarczalnych” gospodarstw chłopskich, podkreślając
konieczność zapewnienia ich niepodzielności. Pomimo sympatii konserwatywnych popierali zwiększenie roli robotniczych organizacji zawodowych i zagwarantowanie im wpływu na politykę gospodarczą. Za jedną z najważniejszych
spraw uważali rozwój samorządności, która była dla nich jako „najlepszą szkołą
wychowania obywatelskiego”.
Autorzy programu kładli silny nacisk na konieczność „bezwzględnego”
przestrzegania w przyszłej Polsce wolności słowa, druku, zrzeszeń oraz badań
naukowych. Przyznając szczególne znaczenie religii katolickiej, domagali się
zarazem pełnych swobód religijnych, a także równej opieki państwa dla wszelkich
związków wyznaniowych. Podkreślali zarazem, że państwo nie może ingerować
18
19

IPMS, MSZ, A 11.3/Bl. Wschód/4, List [M. Tyszkiewicza] do [E. Raczyńskiego ?], bd. [1942].
IJP, AR, 114/460, ZPNOP, Protokół zebrania ogólnego członków ZPNOP w Teheranie 23 III 1943 r.
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w sprawy wiary religijnej i światopoglądu. Opowiadali się także za gwarancjami
pełnych praw obywatelskich dla mniejszości narodowych oraz zapewnienia im
możliwości pielęgnowania własnej kultury a także „korzystającego z funduszów
państwowych” odrębnego szkolnictwa. Twórcy Zespołu stwierdzali, że: „[...]
tylko szczery i rozumnie ujęty ustrój demokratyczny potrafi być wyrazicielem
najwyższych wartości społecznych, zapewnić poszanowanie praw i dać, nie naruszając dobra ogółu, największą swobodę jednostce. Swoboda ta jednak, poza
pisanym ustawodawstwem, winna być jak najsilniej ograniczona dojrzałą opinia
publiczną, wychowaną na zasadach etyki i moralności obywatelskiej oraz poszanowania tradycji”20.
Szczegóły organizacji i planowanej działalności Zespołu określał jego regulamin. Wśród zadań organizacji wskazywano m.in. opracowywanie zagadnień
programowych, dążenie do uzyskania wpływu na „polskie państwowe czynniki
miarodajne” oraz informowanie „innych państw i narodowości, wśród których
emigracja przebywa” o sprawach polskich. Założyciele Zespołu czuli sie także
odpowiedzialni za „oddziaływanie na utrzymanie wysokiego poziomu moralnego
i etycznego wśród emigracji polskiej”.
Władze organizacji stanowiły Komitet Centralny i Rada Główna. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi w terenie miały być kluby kierowane przez
zarządy i zebrania ogólne członków. Działalnością Zespołu kierował Komitet
Centralny, określony jako władza „naczelna”. Z kolei Rada Główna miała charakter opiniodawczy i wnioskodawczy. Kluby miejscowe zamierzano organizować
w ośrodkach, w których przebywało przynajmniej 12 członków Zespołu. Zdecydowano, że z chwilą zakończenia wojny i powrotu polskich władz do kraju,
Zespół ulegnie automatycznemu rozwiązaniu, jednak władze organizacji będą
miały prawo podjąć decyzję o wznowieniu działalności w Polsce21.
Przez cały okres swojego istnienia Zespół nie był organizacją imponującą
liczebnie. W listopadzie 1942 r. liczył 27 członków, do końca 1942 r. osiągnął stan
34 członków „rzeczywistych” i 7 „gości”22. Na początku 1943 r. liczba członków
„rzeczywistych” wzrosła do 42, a w marcu tego roku sprawozdania wspominały
o 51 osobach, które zapisały się do organizacji. W rzeczywistości Zespół nie
był jednak w stanie utrzymać liczebności na wspomnianym poziomie23. Szereg
działaczy organizacji musiało bowiem, z różnych powodów, opuścić Iran, co
negatywnie odbijało się na działalności Zespołu.
Wśród działaczy organizacji kluczową rolę odgrywali przedwojenni urzęd20
21
22

23

AAN, HI-MSZ, mf 172, Punkty wytyczne, Zespół Pracy nad Odbudową Polski. Jednodniówka…
AAN, HI-MSZ. mf 172, Regulamin Zespołu Pracy nad Odbudową Polski. Jednodniówka..., s. 11-14.
Zgodnie z regulaminem członkami rzeczywistymi byli założyciele Zespołu oraz osoby wprowadzone przez
dwóch członków rzeczywistych, których przyjęcie zostało przegłosowane na zebraniu klubu. Członkowie
„goście” byli przyjmowani przez prezesa klubu na wniosek co najmniej dwóch członków „rzeczywistych”.
IJP, AR, 114/460, ZPNOP, Wykaz członków Klubu Teherańskiego ZPNOP, XI 1942; ibidem, Sprawozdanie
z działalności ZPNOP w 1942 r.; ibidem, Lista członkków Zespołu na 9 I 1943 r.; ibidem, Protokół zebrania
ogólnego członków ZPNOP w Teheranie 23 III 1943 r.
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nicy państwowi oraz przedstawiciele kresowego ziemiaństwa związani przed
wojną z obozem pomajowym i aktywni w działalności społecznej i politycznej24.
Funkcję przewodniczącego Rady Głównej sprawował Władysław Jaszczołt25,
były wojewoda i minister. Jednym z najaktywniejszych działaczy Zespołu był
Konstanty Rdułtowski, ziemianin z Nowogródczyzny, były poseł Bezpartyjnego
Bloku Współpracy z Rządem i senator. Znaczącą postacią w organizacji był także
Tadeusz Dworakowski, ziemianin wołyński, były wojewoda i senator. We władzach
organizacji zasiadał także Bohdan Kawecki, były długoletni prokurator w Wilnie,
a w Iranie przewodniczący Komisji Badawczej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Z organizacją przelotnie był związany Jan Piłsudski (1876–1950), brat Marszałka,
były wicemarszałek Sejmu i minister skarbu, który wyjechał do Londynu, jednak
zachował status członka – gościa Zespołu. Podobnie rzecz się miała z Romanem
Hausnerem (1883–1947), wybitnym prawnikiem i znawcą administracji państwowej, byłym dyrektorem gabinetu ministra spraw wewnętrznych, który został
później w Londynie pracownikiem Kancelarii Cywilnej prezydenta Władysława
Raczkiewicza.
Najbardziej aktywny w historii Zespołu był okres do lata 1943 r. Do najważniejszych form aktywności należały prace programowe nad zagadnieniami
ustrojowymi, zebrania dyskusyjne oraz próby działalności wydawniczej. Dla
usprawnienia działań Zespołu zorganizowano dwa stałe komitety: polityczny
i redakcyjny. Z kolei opracowaniu konkretnych zagadnień służyć miało powołanie
Komisji do Spraw Rolnictwa i Ustroju Rolnego, na czele której stanął Zygmunt
Bortkiewicz oraz Komisji do Spraw Samorządu Terytorialnego, którą kierował
Tadeusz Dworakowski. Szczególną wagę przywiązywano do zebrań dyskusyjnych,
na których wygłaszano referaty o różnorodnej tematyce i które miały charakter
otwarty. Stanowiły one niewątpliwie próbę propagowania działalności organizacji
wśród uchodźców, a także intelektualnego inspirowania elity „polskiego” Iranu.
Na ogół prelegenci reprezentowali wysoki poziom kompetencji. Na odczytach
pojawiali się przedstawiciele innych ugrupowań politycznych, na przykład narodowcy i socjaliści. Między październikiem 1942 r. a majem 1943 r. wygłoszono
na zebraniach Zespołu 18 referatów26.
24
25
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Listy członków Zespołu i jego władz zob.: ibidem, Listy członków Zespołu na 9 I 1943 r. i III 1943 r. oraz
lista członków Rady Głównej, bd.
Władysław Jaszczołt (1883 - ?), prawnik; 1917-1918 działacz Towarzystwa Obrony Kresów Wschodnich; w II
RP do 1922 r. prokurator w Warszawie; 1922 – 1926 naczelnik wydziału, następnie dyrektor departamentu
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; 1926 – 1933 wojewoda łódzki; 1933 – 1935 wojewoda wileński; 1935 –
1936 minister opieki społecznej w rządzie M. Zyndrama-Kościałkowskiego; 1939 – 1941 więzień sowiecki,
następnie w Iranie; po wojnie w Wielkiej Brytanii.
IJP, AR, 114/460, ZPNOP, Wykaz protokołów zebrań dyskusyjnych i wygłoszonych referatów.
6 X 1942 – Roman Hausner: „Administracja w nowej Polsce”
13 X 1942 – Stanisław Swianiewicz: „Założenia i cele polityki polskiej w dobie obecnej”.
20 X 1942 – Stanisław Kościałkowski: „Unia polsko-litewska”.
20 X 1942 – Jan Piłsudski: „Unie i federacje”.
17 XI 1942 – Stanisław Starzewski – „Problemy Dalekiego Wschodu”.

138

Działalność wydawniczą zainaugurowało wydanie w końcu listopada 1942
r. „Jednodniówki” Zespołu. Zawierała ona Punkty wytyczne, regulamin Zespołu
oraz kilka artykułów programowych27. Na początku grudnia zdecydowano także
o wydawaniu własnego organu prasowego. 1 stycznia 1943 r. ukazał się w nakładzie 500 egzemplarzy pierwszy numer miesięcznika „Przegląd Polski”. Jak głosił
podtytuł było to „czasopismo poświęcone zagadnieniom politycznym, społecznym,
gospodarczym i literackim”. Redaktorem pisma był K. Rdułtowski. Ukazały się
tylko 3 numery periodyku, ostatni w marcu 1943 r. Problemy finansowe Zespołu
sprawiły, że czasopismo zostało zastąpione wydawanym na prawach rękopisu
„Biuletynem” Zespołu28.
Działacze Zespołu myśleli także o rozszerzeniu jego działalności. Próbowano
nawiązać kontakty z ośrodkami emigracyjnymi w Wielkiej Brytanii, Palestynie
i Afryce. Pomocni w tych kontaktach mieli być bracia Ksawery i Mieczysław
Pruszyński, koledzy prezesa Tyszkiewicza z okresu przedwojennej działalności
politycznej i publicystycznej. Wybitny publicysta Adolf Bocheński, tak jak i Pruszyńscy, związany wcześniej z „młodokonserwatywnym” środowiskiem „Buntu
Młodych” i „Polityki” udzielił Zespołowi poparcia i zaoferował swoją współpracę29. Gdy jeden z założycieli Zespołu Eustachy Sapieha wyjechał do Brytyjskiej
Afryki Wschodniej, powierzono mu pełnomocnictwo do organizowania komórek
organizacji na tamtejszym terenie30.
Ambicje liderów organizacji musiały jednak dość szybko ulec poważnemu
ograniczeniu. Odpływ działaczy organizacji spowodowany ewakuacją uchodźców
z Iranu lub indywidualnymi skierowaniami do pracy na innym obszarze poważ-
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24 XI 1942 – Konstanty Rdułtowski – „Ustrój rolny a odbudowa gospodarcza Polski”.
8 XII 1942 – M. Zakrzewski: „Możliwości dla polskiej ekspansji gospodarczej wyłaniające się przy analizie
handlu zagranicznego Iranu”.
22 XII 1942 – Bohdan Kościałkowski: „Stosunki polsko-litewskie w okresie 1863 – 1939”.
5 I 1943 – Zygmunt Bortkiewicz – „Tezy opracowane przez Komisję do Spraw Rolnictwa i Ustroju Rolnego”.
12 I 1943 – Tadeusz Dworakowski: Z zagadnień samorządu terytorialnego”.
19 I 1943 – K. Rdułtowski: „Województwa wschodnie”.
26 I 1943 – Wacław Loga: „Rok 1939 w Polsce”.
9 II 1943 – K. Rdułtowski: omówienie książki Gathorne Hardy’ego O polityce międzynarodowej przed
wojną”.
16 II 1943 – ks. Władysław Słapa: „Kościół a państwo”.
23 II 1943 – M. Tyszkiewicz: „Nowe problemy”.
23 III 1943 – K. Rdułtowski: „Organizacja prac Zespołu po ewakuacji Polaków z Iranu”.
20 IV 1943 - ? Ettinger: „Zagadnienia gospodarcze a związek federacyjny państw Europy Środkowej”.
25 V 1943 – B. Kościałkowski: Sytuacja obecna w Polsce”.
„Jednodniówka” miała nakład 1450 egz. Znalazły sie tam artykuły K. Rdułtowskiego, S. Swianiewicza i E.
Sapiehy.
IJP, AR, 114/460, ZPNOP, Protokół konferencji w sprawie wydawania miesięcznika polskiego w Teheranie
2 XII 1942 r.; ibidem, Sprawozdanie z działalności ZPNOP w 1942 r.; „Przegląd Polski” (w zbiorach Wojskowego Biura Badań Historycznych, PSZ na Zachodzie, Kol. K. Strączyńskiego, V/4/113 oraz Biblioteki
Polskiej w Londynie). Źródła sugerują, że rzeczywiste kierownictwo pisma sprawowali Tyszkiewicz („ogólne”)
i Stanisław Starzewski („szczegółowe”).
IJP, AR, 114/460, ZPNOP, Pismo M. Tyszkiewicza z 1942 r.
IJP, AR, 114/460, ZPNOP, Upoważnienie KC ZPNOP dla E. Sapiechy z 30 IX 1942 r.
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nie osłabiał działalność Zespołu. Wbrew pierwotnym założeniom nie udało się
rozwinąć działalności Zespołu poza Teheranem31. Wobec postępującej ewakuacji
z Iranu w marcu 1943 r. rozważano nawet możliwość kontynuacji działalności
w rozproszeniu w ośrodkach, do których trafią członkowie Zespołu32. Już w początkowym okresie aktywności Zespołu musieli odejść dwaj jego współzałożyciele: Eustachy Sapieha, mianowany delegatem PCK w Nairobi oraz Stanisław
Swianiewicz, wysokiej klasy intelektualista, który krótko pracował w Centrum
Informacji na Wschodzie w Jerozolimie, a następnie w Ministerstwie Informacji
i Dokumentacji w Londynie. W drugiej połowie 1943 r. opuścili Iran: główny organizator i prezes Zespołu Michał Tyszkiewicz oraz odgrywający w nim również
od początku znaczącą rolę Bohdan Kościałkowski. Obaj byli pracownikami MSZ,
Tyszkiewicz podjął pracę w konsulacie w Bejrucie, a Kościałkowski w poselstwie
w Bagdadzie. Warto zauważyć, że już wcześniej, jako pracownicy poselstwa w Teheranie, nie mogli oni w pełni angażować się w działalność organizacji.
Wyraźny kryzys organizacji ujawnił się na posiedzeniach władz we wrześniu
1943 r. Przewodniczący Rady Głównej Władysław Jaszczołt uznał, że organizacja
nie sprostała zadaniom, jakie sobie postawiła. W jego opinii Zespołowi nie udało
się uzyskać znaczącego wpływu na społeczność uchodźców i przeciwdziałać
„wpływom ujemnym” z czasów pobytu uchodźców w ZSRR. W tym kontekście
krytykował on zawieszenie zebrań dyskusyjnych. W toku dyskusji przywódcy
organizacji wskazywali jednak na ograniczone możliwości działania, będące
przede wszystkim rezultatem słabości kadrowej, trudności z pozyskaniem wysokiej klasy prelegentów i autorów artykułów oraz kłopotów finansowych. Zgodnie krytykowano niski poziom graficzny i merytoryczny „Biuletynu” Zespołu,
którego krąg czytelniczy ograniczał się do działaczy i sympatyków organizacji.
Zdawano sobie jednak sprawę z braku szans na wydawanie normalnego organu,
zarówno z powodów finansowych jak i działalności cenzury alianckiej. Pojawiały
się pomysły publikowania broszur w miejscach o „łagodniejszej” cenzurze lub
zamieszczania w „Biuletynie” tekstów z innych wydawnictw blokowanych przez
cenzurę. Rozważano jednak także zawieszenie działalności Zespołu z myślą o budowie organizacji w powojennej Polsce. Stan ducha działaczy Zespołu oddawały
uwagi Jaszczołta o nastroju „pesymizmu i niewiary we własne siły” widocznym
na zebraniach33.
Organizacja angażowała się w próby konsolidacji działań polskich ugrupowań
w Iranie34. Wydaję się, że ugrupowanie w końcowym okresie wojny przeszło pewną
ewolucję. Prawdopodobnie osłabła lub zamarła działalność programowa, która
31
32
33
34

IPMS, Naczelne władze wojskowe, A XII 3/30, Wyciąg z raportu informacyjno-kontrwywiadowczego Dtwa
Armii Polskiej na Wschodzie (APW) z IV 1943 r.
IJP, AR, 114/460, ZPNOP, Protokół zebrania ogólnego członków ZPNOP w Teheranie 23 III 1943 r.
IJP, AR, 114/460, ZPNOP, Protokoły posiedzeń Rady Głównej ZPNOP 21 IX i 27 IX 1943 r.
IJP, AR, 114/460, ZPNOP, Protokół posiedzenia Rady Głównej 12 X 1943 r. (decyzja delegowania przedstawiciela do komitetu porozumiewawczego partii politycznych i organizacji społecznych); ibidem, Deklaracja
stronnictw politycznych działających na terenie Iranu z 15 I 1944 r. (podpisana także przez PPS, SN i SL).
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miała być wyróżnikiem Zespołu, wzrosło natomiast zaangażowanie w bieżącą
walkę polityczną, którego chcieli uniknąć założyciele ugrupowania35. Pomimo
kłopotów organizacyjnych i topnienia liczby uchodźców w Iranie, Zespół przetrwał
ostatecznie do końca wojny, chociaż jego aktywność stała się jedynie symboliczna36.
Zespół Pracy nad Odbudową Polski był niewątpliwie interesującą inicjatywą polityczną, której twórcy próbowali w warunkach emigracyjnych stworzyć
ugrupowanie reprezentujące „nowoczesny” konserwatyzm społeczno-polityczny,
w umiarkowany sposób nawiązujące do tradycji obozu piłsudczykowskiego.
Zamiar wykreowania środowiska potrafiącego się wznieść ponad zażartą walkę
polityczną pomiędzy obozem rządowym a ludźmi „starego reżimu”, odcięcia się
od sporów partyjnych oraz skoncentrowania uwagi elity uchodźczej na sprawach
przyszłości był ambitny, lecz mało realistyczny. Zespół ostatecznie nie potrafił
sobie znaleźć miejsca w pogrążonym w coraz bardziej jałowych sporach „polskim”
Iranie, gdzie dominującym aspektem życia politycznego stała się, często żenujące,
konflikty personalne i walka o kontrolę nad aparatem opieki społecznej.
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The Team for the Restoration of Poland (from 1942 to 1945).
A story of Polish military exile in Iran
(Summary)
During the period from 1942 to 1945, Iran was an important centre of Polish military
exile. Civilians lived there after being hounded out of the USSR along with the army of
General Anders. The refugees established numerous social and political organisations. The
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dla posła RP w Teheranie Karola Badera z 27 I 1945 r., k. 34 (konsul udzielił reprymendy przedstawicielowi
Zespołu Bolesławowi Czyżewskiemu za ataki wobec rządu Stanisława Mikołajczyka na łamach „Biuletynu”).
W maju 1945 r. K. Rdułtowski przekazał archiwum organizacji poselstwu polskiemu w Kairze, oświadczając,
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Team for the Restoration of Poland was one of them, it was created in September 1942 by
a group of political activists who before the war were involved mainly in the conservative
wing of the group supporting Józef Piłsudski. Michał Tyszkiewicz, a landowner and a diplomat, initiated the establishment of the Team and was its first leader. The organisation
members worked on the political system in Poland after the war, they planned reading
meetings and tried to start a publishing activity. In the second half of 1943, the Team’s
activity visibly declined as a result of the most active and involved members having left
Iran and the general situation of the exile community which was becoming less and less
numerous and its members were constantly arguing about politics.
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wybrane koncepcje myśli krajowej
na wileńszczyźnie do 1922 roku
Barbara pawełko-czajka

Z

wiązek Polski i Litwy zapieczętowany w Lublinie w 1569r. umocnił kulturę, która wyodrębniała się od unii w Krewie. Obszar Rzeczypospolitej Obojga
Narodów postrzegany był jako teren zamieszkiwany również przez Rusinów,
Białorusinów, Ukraińców1. Wielkie Księstwo Litewskie było jedynym państwem
w Europie na terenie którego znajdowała się granica między wschodnim a zachodnim wzorcem kulturowym2. Związek tych ziem z europejską cywilizacją,
polonizacja elity, unia brzeska, religia katolicka lub grekokatolicka ubogaciły
wschodnioeuropejski charakter tych ziem3. Świadomość historyczna mieszkańców
Wielkiego Księstwa Litewskiego tworzona była przez wszystkie narody na zasadzie
współpracy i tolerancji4. Władysław Wielhorowski uważał historyczne Wielkie
Księstwo Litewskie za „miniaturę wspólnoty narodów” oraz „commonwealth”.
Podkreślał, że mieszkający tam ludzie pomimo swojej różnoplemienności, różnojęzyczności żyli we wzajemnych zaufaniu i zrozumieniu i przyjaźni5.
Czasy porozbiorowe na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego ukazały jak
bardzo wspólne polsko - litewskie współżycie wpłynęło na kształt świadomości
ludności zamieszkującej na tym terenie. Dziedzictwem wspólnego bytu była
1
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Z. Kiaupa, J. Kiaupiene, A. Kuncevićius, Historia Litwy. Dwugłos polsko - litewski, Warszawa 2008, s. 106-108
A. Podraża, Uwarunkowania historyczne rozwoju kultury na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Miasto
i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy, Kraków 1996, s. 21-23.
Prof. A. Podraza określa ten region Europą Środkowowschodnią. Według tej teorii obejmuje ona kraje, które
przejęły religię chrześcijańska od swoich zachodnich sąsiadów. Tutaj można wymienić Węgry, Chorwację,
Słowację, Czechy, Polskę, Litwę, Łotwę Estonię oraz ziemie ruskie związane z Polską (obecna Ukraina
i Białoruś) A. Podraza, Europa Środkowa jako region historyczny [w:] Europa Środkowowschodnia od X do
XVIII wieku- jedność czy różnorodność?, pod red. K. Baczkowskiego, J. Smołuchy, Kraków 2005, s. 35.
Zobacz więcej: Fenomen wielowyznaniowości i wielokulturowości, [w:] Chrześcijaństwo w dialogu kultur na
ziemiach Rzeczpospolitej Materiały międzynarodowego kongresu, Lublin 24-26 września 2002, pod red. St.
Wilk, Lublin 2003, s.127-138, 197-219.
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formuła „gente lithuanus ruthnus natione polonus”. W ten sposób uformował
się interesujący patriotyzm, charakterystyczny dla tych ziem widoczny w dobie
nacjonalizmów XIX wiecznych6 polegający na pielęgnowaniu idei federacyjnej7.
Na początku XX wieku w dobie upadku środowisk tradycyjnej szlachty
i przemian ta formuła znalazła oddźwięk w myśli krajowej popularnej na terenie Wileńszczyzny. Wilno początku XX wieku miało charakter wielokulturowy.
Jego strukturę tworzyli przedstawiciele różnych wyznań i narodowości8. Polacy
podkreślali specjalne znaczenie miasta rodzinnego Adama Mickiewicza. Żydzi
określali go mianem „Litewskiej Jerozolimy”9. Litwini uważali Wilno za dawną
i obecną stolicę Litwy. Rosjanie doceniali jego strategiczne znaczenie10. Ciekawa
sytuacja miasta wynikała również z lokalizacji na granicy kultur: bizantyjskiej
i katolickiej, bądź innymi słowy azjatyckiej i europejskiej11.
Świadomość krajowa opisująca m.in. dwuszczeblowość narodową nawiązywała
do historycznych, kulturalnych i cywilizacyjnych powiązań tych ziem z Polakami.
Ponadto podkreślała ich związek genealogiczny z Białorusinami i Litwinami,
którzy ulegli samo-polonizacji (niewielka liczba Polaków przybyła z ziem etnicznie polskich)12. Wyrażała życzliwość wobec aspiracji narodowościowych
Litwinów13. Krajowość określano również jako „zideologizowaną tutejszość”.
Odwoływała się do wspólnoty rdzennych mieszkańców ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jak zauważa Oleg Łatyszonek „tutejszość to świadomość”, a
„krajowość – światopogląd”. Krajowość utożsamiał z brakiem własnej polityki,
a tutejszy „Litwin historyczny” opierał swoje dążenia o politykę polską. Myśl
krajowców wileńskich oparta była na żywotności haseł tradycji historycznej,
idei tolerancji i na sprawdzonym modelu współżycia społeczności różnych pod
względem wyznaniowym i narodowościowym14. Łatyszonek zwraca uwagę na
tutejszych optujących za kulturą rosyjską i prądzie zapadno – russińskim15. Cha6
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M. Przeniosły, S. Wiecha, Kielce 2005, s. 214-215.
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narodów w dobie nacjonalizmu, pod red J. Jurkiewicz, Poznań 1999, s. 35.
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rakteryzując zapadno–russizm należy zwrócić uwagę na postać Michała Kojałowicza określanego mianem twórcy ideologii. Zapadno–russizm” interpretowano
jako kierunek w historii myśli społecznej na Białorusi, określający Białoruś nie
jako samodzielny kraj o własnej kulturze i prawie do rozwoju kulturalnego czy
politycznego lecz powiązanego pod tym względem z Rosją16. Ta idea czerpiąca
również z tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego nawoływała do zjednoczenia
się wszystkich jej mieszkańców z kulturą rosyjską17.
Na początku XX wieku krajowcy wileńscy rozpoczęli swoją działalność o charakterze politycznym. Ze względu na pochodzenie społeczne tych przedstawicieli
podzielimy ich na demokratów oraz konserwatystów.
W tym miejscu należy zauważyć, że konserwatyści podkreślali znaczenie
unii polsko-litewskiej i roli Polski w związku jakim była Rzeczpospolita Obojga
Narodów18. Konserwatyści, jak zauważa Dariusz Szpoper, aprobowali status quo.
Głoszony przez nich program odwzorowywał działalność zachowawczą – krakowskich „stańczyków”19. Dążyli oni bowiem do otrzymania właściwego statusu
wzorem swoich krakowskich odpowiedników w ramach państwa Romanowów
na płaszczyźnie legalnej.20 Odrzucali hasła zbrojnej irredenty. Przede wszystkim
kierowali się zasadą trójlojalizmu poprzez zajęcie odpowiedniej pozycji w ramach polityki poszczególnego zaborcy. Tym samym negowali zbrojny charakter
działań.21
Jeśli zaś chodzi o nurt demokratyczny związany był on z inteligencją oraz
tą grupą osób, która widziała potrzebę uwłaszczenia i domagała się podobnych
reform. Nie utożsamiała się z wielką własnością ziemską. Na początku XX wieku
zaostrzył się spór polsko - litewski. Przebiegał on na linii: Polacy ziemianie - Litwini chłopi. Demokraci, nie opowiadając się po żadnej ze stron, starali się utrzymać
tą więź która łączyła oba kraje. Przyjęli stanowisko przeciwstawiające się wszelkiej
ugodowości i lojalizmowi, i odrzucali dogmat o utożsamieniu polskości na Litwie
i Białorusi z ziemiaństwem. Przyglądając się hasłom krajowców demokratów
widać duże zainteresowanie i chęć współpracy z innymi narodowościami Wielkiego Księstwa Litewskiego.22 Rewolucja roku 1905 umożliwiła powolne wyjście
z apatii związanej z represjami, rusyfikacją oraz brakiem własnej państwowości.
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Wierzono w ustępstwa ze strony cara i liczono na demokratyzację życia w zakresie zrzeszania się wolności wyznania, działalności na arenie politycznej oraz
zniesienia ograniczeń narodowych.23
Spór o kształt Litwy jaki pojawił się na początku XX wieku, podkreślający
niezgodę pomiędzy narodami dał początek wyodrębnieniu się poglądów na powstanie wieloetnicznego państwa litewskiego24. Ostatnie hasła nawołujące w czasie
rozwoju nacjonalizmu do tej jedności, nie podzielonej poprzez kryterium języka,
wyznania na grupy narodowe, odnajdujemy w wspomnianych poglądach krajowych. Główne założenia myśli krajowej pozostawały jednak takie same zarówno
u konserwatystów jak i demokratów: równouprawnienie i równorzędna pozycja
narodów zamieszkujących gubernie litewsko – białoruskie, potrzeba współpracy.25
Pojawienie się nacjonalizmu, tym samym zaprzepaszczenie przeszłości znacznie
utrudniało im drogę.
Wybuch I wojny światowej i powstanie bloków koalicyjnych zorientowanych
z jednej strony wokół Rosji, Anglii i Francji z drugiej Niemiec i Austro- Węgier
przyczyniło się do zmiany sytuacji społeczno – politycznej na terenach Wileńszczyzny. Większość społeczeństwa polskiego i litewskiego przyjęła postawę lojalnościową i ugodową26. Koła ugodowe i konserwatywne popierały odezwę naczelnego
wodza armii rosyjskiej z 2(15) VIII 1914 skierowaną do narodu Polskiego głoszącą
hasła zjednoczenia całego narodu pod berłem Cesarza Rosyjskiego.27
Chciałabym zwrócić uwagę na poglądy Michała Romera reprezentującego nurt
demokratyczny krajowy. Krytykował on nastawienie prorosyjskie i „ura-patriotyzm”28, partiotyzm manifesowany przez Żydów oraz utożsamianie się z Rosją 29.
Romer negatywnie oceniał ideę mocarstwową Rosji kierującą się pomysłem wchłonięcie drobnych narodów30. Wątpił w zmiany demokratyczne w nowej powojennej
Rosji31. Przyjął on pozycję popierającą koalicję państw centralnych. Liczył na
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federację wolnych narodów niemocarstwowych. Ponadto uważał, że arbitrem
w razie porażki Niemiec będzie Europa.32 W takiej sytuacji politycznej widział
szansę dla niepodległości Polski. Powiązanie sprawy litewskiej z polską widział
za najbardziej właściwe. Powoływał się na hasła dawnej-nowej Rzeczypospolitej.33
Romer wysuwał koncepcje „autonomicznej formacji krajowej” obejmujące ziemie
Litwy historycznej34 M. Romer był inicjatorem zebrań niepodległościowców, których celem miało być porozumienie Polaków oraz ustalenie wspólnego stanowiska
co do kwestii „kraju” - Wielkiego Księstwa Litewskiego35 Wspólne współdziałanie
demokratów36 doprowadziło do wypracowania na początku wojny haseł federacji
Polski z Litwą „we wspólnej sprawie niepodległościowej”. Próbując zainteresować
ich wznowieniem unii powoływano się na niepodległą federację, nową Austrię
ludów zachodnich „wyjarzmionych spod berła rosyjskiej państwowości”. Miał
to być związek dwóch niezależnych demokratycznych państw obejmujące ziemie
Polski i Litwy historycznej.37
Zakończenie I wojny światowej zmieniło kształt granic Europy początku XX
w. i przyniosło niezależność państwom, które tą wolność utraciły, ale również
nierozstrzygnięte spory i roszczenia. Polska przyjęła do wiadomości powstanie
niepodległej Litwy, ale tylko w jej ścisłych etnograficznych granicach, czyli bez
Wilna. Litwini natomiast nie tylko nie wyobrażali sobie Litwy bez Wilna, ale także
wysuwali pretensje wobec Lidy, Grodna, Suwałk i Białegostoku38. W pierwszych
latach powojennych 1919 - 1920 Wilno i Wileńszczyzna stały się w stosunkach
polsko - litewskich przyczyną wzajemnych urazów39. Litwini twardo stali na stanowisku budowy czysto litewskiego państwa z Wilnem jako stolicą. Podkreślali
swoje prawo do historycznej stolicy40. Odwoływali się również do granic gedyminowskich, wymazując tym samym z dziejów 500 lat unii krewskiej41.
Grupa krajowców starająca się wciąż podtrzymać hasła idei krajowej w latach 1918-1922 coraz bardziej różniła się w swoich poglądach. Traciła również
akceptację i chęć zrozumienia ze strony wszystkich narodowości targanych przez
nacjonalizmy a tworzących niegdyś Wielkie Księstwo Litewskie.
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Witold Abramowicz wizję programu odbudowy państwowego niepodzielnej
Litwy widział w związku z Białorusią po Mińsk albo Berezynę ze stolicą w Wilnie.
Strukturę państwa opierał na związku federacyjnym tj unii z Polską42. Jak zauważa
Zygmunt Jundziłł demokraci wileńscy skupieni w Warszawie nie obawiali się sił
Sowietów. Liczyli na zwiany w związku z przyłączeniem Wilna w kwietniu 191943.
Michał Romer „plan litewski” Piłsudskiego dotyczący zajęcia Wilna 19 kwietnia
1919r opisywał jako próbę odbudowy państwowości Litwy historycznej w związku z Polską. Dzieło wyzwoleńcze Naczelnika było aktem wolności, wyzwolenia,
demokracji ludowej. Samorząd powstały na tych ziemiach miał wyłoniony być
z łona ludności miejscowej44 a następnie powstałby rząd krajowy. Romer uważał,
że plany Piłsudskiego w rezultacie zmierzały do postawienia Litwy przed faktem
dokonanym i zachęceniem do związku z Polską na zasadzie równości państwowej45. Michał Romer uznał w rozmowach z Piłsudskim, że kieruje on się uczuciem
do Litwy46. J. Piłsudski podkreślał, że w rękach Litwinów będzie znajdował się
klucz do realizacji tej koncepcji. Tym samym wiedział, że brak współpracy z ich
strony doprowadzi do zwycięstwa w Polsce idei podziałowej i imperialistycznej
tj zajęcia ziem katolicko – białoruskich z Wilnem przez Polskę47.
Geopolityczna polityka Józefa Piłsudskiego48, sięgająca tradycją do potęgi
I Rzeczypospolitej49 zdaniem Michała Romera to koncepcja obejmująca nie Polskę narodową ale Wielkie Imperium Wschodnie. Obejmowała Polskę, Ukrainę,
Litwy i Białorusi. Imperium to było oparte na „fundamentach historycznych,
z wykorzystaniem dzieła Wielkich Książąt Litewskich, wzmocnionego unią
jagiellońską z Polską”50. Jak zauważał M. Romer koncepcja Piłsudskiego była
określana przez endecję za federacyjną. Jego natomiast zdaniem dla Piłsudskiego
Imperium Wschodnie to inaczej Imperium Dominium albo Polskie Imperium
Dominium. Imperium, które składać się miało z Polski, Ukrainy, Litwy. Litwa
miała obejmować Białoruś, albo Białoruś byłaby czwartym członkiem. Polska
miała obejmować rolę przodującą , kierowniczą w bloku, który również mógł
oddziaływać na państwa łotewskie, estońskie, prawdopodobnie Finlandię i Rumunię51. Romer podkreślał, że plany Piłsudskiego nie miały szans szerszego
poparcia ze względu na obawę np. endecji o zdominowanie polskiego elementu
narodowego przez cudzoziemców.
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Ludwik Abramowicz wydawca Gazety Krajowej, która stała na stanowisku
państwowości litewskiej zamierzał zjednać ją z tendencjami polskimi. Grupa
skupiona wokół pisma nie widziała w akcie przyłączenia Wileńszczyzny do Polski
korzyści. Uważali, ze wywoła to wśród Litwinów niechęć i i odbije się niekorzystnie na sytuacji ludności polskiej w państwie litewskim. Podobnie jeśli tę ziemię
przekaże się Litwie, to Polacy litewscy nie zgodzą się na takie rozwiązanie ze
względu na nacjonalizm litewski panujący w Kownie52. Najlepszym rozwiązaniem byłaby „Litwa Wielka” ze stolicą w Wilnie i w sojuszu z Polską oparta na
zasadzie równorzędności narodowości krajowych. Czesław Jankowski odwołując
się do „Wielkiej Litwy” podkreślał, że o jej dążeniach politycznych zadecydują
sejmy wileński i warszawski. Powstanie takiego państwa odbyłoby się na zasadzie
dobrowolności. Litwa Środkowa powinna zrzec się Wilna na rzecz Litwy jako
całości53. Jankowski wysunął koncepcję uwolnienia Polski od balastru kresowego
celem wzmocnienia granic etnograficznych. Widział to na drodze: „Nie inaczej
stać się może dobrowolne przez Polskę odstąpienie Litwie Wilna, jak pod warunkiem, że granice Litwy sięgną od Bałtyku aż po linię rozejmową ryską, a od
Dźwiny po Niemen”54. Uważał, że Polakom litewskim nie zrobi różnicy pod jaką
państwowością pozostaną i porównał ich do Niemców austriackich.
L. Abramowicz w momencie zaostrzającego się sporu polsko - litewskiego
uważał plany federacyjne za zaprzepaszczone: „Federacja Polski i Litwy to już
tylko strzępy ze wspaniałej szaty, w którą miała się przebrać cała zachodnia połać
byłego imperium rosyjskiego. Strzępy te jednak chcą za wszelką cenę uratować
nasi federaliści , nie widząc naturalnie całej karykaturalności tego kusego stroju.
Rozumie to jednak dobrze i stanowczo odrzuca taką maskaradę Litwa”55. Abramowicz federację chciał oprzeć na całości terenu Wielkiego Księstwa Litewskiego .
Połączenie Litwy i Polski byłoby w założeniu związkiem zbyt dysproporcjonalnym
i uniemożliwiającym równorzędność stron56.
Inną koncepcją była próba stworzenia dwukantonowego państwa litewskiego
tj. wileńskiego i kowieńskiego. Koncepcje kantonalną opracowało Biuro Prac
Politycznych Stronnictw Lewicowych i Federalistycznych w Wilnie kierowane
przez Bronisława Krzyżanowskiego. Opracowało ono projekt utworzenia dwóch
kantonów – wileńskiego i kowieńskiego z odrębnym sejmem i odpowiedzialnym
przed nim rządem57
Tadeusz Wróblewski odwoływał się do zasady, ze małe państwa mogą znaleźć ostoję swojej niepodległości w ścisłym związku z sobą pod warunkiem
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zachowania zasad „ wolni z wolnymi, równi z równymi” oraz oddaleniu dążeń
większych narodów58.
Zdaniem Kazimierza Okulicza powodzenie koncepcji krajowej w latach 19181920 zależało od takich koncepcji jak solidarność dążeń ludności kraju, polityki Polski i tempa odbudowy sił militarnych i integrujących Rosji Sowieckiej.59
Dążenia ludności tych terenów choć antysowieckie i antyrosyjskie to jednak
nie uzyskały nici porozumienia między sobą. Lata 1917-1921 uznał za okres
szczytowy realizacji myśli krajowej ze względu na klęskę Niemiec i Rosji oraz
postulaty federacyjne z strony polskiej za wyjątkiem endecji i chadecji60. Akty
podejmujące ideę Rzeczypospolitej zawarte po kwietniu 1919 ze strony polskiej
w stosunku do ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego to: odezwa Piłsudskiego
„Do mieszkańców b. Wielkiego Księstwa Litewskiego z 22 kwietnia 1919; odezwa
do rządu litewskiego wystosowana przez min. Leona Wasilewskiego z 6 sierpnia
1919 tj propozycja wyborów do konstytuanty w Wilnie z całego obszaru Litwy
Historycznej, które by decydowały o przyszłości i ustroju; oświadczenie Naczelnika
Państwa do delegacji ludności Mińska z dnia 19 września 191961.
Traktat Ryski zdaniem K. Okulicz przepołowił obszar Litwy Środkowej
i zadał idei krajowej obok secesji litewskiej najcięższą klęskę: „ Ostatni jej szczątek w postaci autonomii Wileńszczyzny, mającej stworzyć dla Kowna zachętę do
porozumienia, rozpłynął się w centralistycznym, politycznie bezmyślnym systemie
administracyjnym na dziwacznym w swoim wykroju skrawku ziem dawnego W.
Księstwa Litewskiego, przypadłym Polsce”62.
Polityka polska realizowana przez Polaków po buncie Żeligowskiego spowodowała większy wpływ zwolenników inkorporacji tych ziem do Polski63. Stąd
też mniejsze znaczenie nabierała idea federacyjna miejscowych demokratów
polskich. Środowisko przedstawicieli krajowych uległo rozproszeniu akcentując
często nacjonalistyczne hasła 64.
Na przełomie XIX i XX wieku większość Polaków i Litwinów nastawionych
nacjonalistycznie do państwa nie rozumiało istoty ruchu krajowego i świadomości obywatelskiej mieszkańców ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Przede wszystkim Polacy uważali, że państwo litewskie może trwać jedynie
oparte na wspólnocie, która daje jej bezpieczeństwo - czyli Polsce. To w istocie
stanowiło przyczynę owych zatargów. Brak zrozumienia i akceptacji sprawiło, że
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zasada „gente lithuanus nationae polonus” nie odnajdowała akceptacji i w wieku
XX była postrzegana jako anachronizm. Eksponowała jednak ciekawy proces
dwuszczeblowości świadomości narodowej65, Szacunek do innowierców i ich
tradycji nie tolerował tworzących się np. teorii antysemickich. Moment powstania
niepodległej Polski i Litwy był ostatnim okresem istnienia Wielkiego Księstwa
Litewskiego. Wielkie Księstwo Litewskie zdaniem Rimantasa Miknysa to wielokulturowe społeczeństwo o czym możemy się przekonać zwracając swoją uwagę
na Wilno66. Jak zauważał, do II wojny światowej tą specyfikę miasta jako zjawiska
wielokulturowego wyrażała sytuacja wzajemnego współistnienia różnych kultur
(litewska, polska, białoruska, żydowska, tatarska, karaimska, ukraińska, niemiecka i rosyjska). Wspomina on o specjalnym „uniwersalizmie miasta”, o jedności
narodowości je zamieszkujących, które mimo swej różnorodności potrafiły razem tworzyć wielokulturowe społeczeństwo, tworzyć jedność, tworzyć Wilno67.
Krajowcy pochodzący z terenów litewskich i białoruskich uznawali się za jeden
naród. Podkreślali narodowo - kulturalną, religijną, ekonomiczną i historyczną
osobliwość kraju i narodu białorusko – litewskiego oraz pamięć o unii polsko litewskiej68. W opinii Dariusza Tarasiuka myśl krajowa była próbą obrony przed
procesami demokratyzacji i unaradawiania społeczeństwa. Zdaniem T. Venclovy:
„Krajowcy podjęli to, co my dopiero teraz zaczynamy właściwie rozumieć:
że najciekawszą i najcenniejszą cechą Wilna jest jego niejednolite dziedzictwo.
Oddzielali tradycję Wielkiego Księstwa Litewskiego od tradycji Polski: „...prawdę
mówiąc była to mentalność odziedziczona - tę różnicę odczuwali już ludzie renesansu i baroku, a także Adam Mickiewicz. Jednakże teraz odrębność ta kojarzyła
się z nowoczesnym postrzeganiem narodu”69.
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Selected concepts of the local thought in the
Vilnius Region until 1922
(Summary)
The article deals with a selection of nativity concepts visible in the Vilnius Region
before 1922. An interesting idea was formed there among a group of people claiming to be
citizens of the Grand Duchy of Lithuania. The natives approved the national ideas of the
Lithuanians but in the same time, they highlighted their ethnical and cultural uniqueness
balancing between political and ethnical nations, in the modern, nationalistic meaning of
the terms. Most of the nativity-oriented Polish and Lithuanian people could not understand
the reason for the nativity movement and the civil awareness of the people living in the
area of the former Grand Duchy of Lithuania. Because of the lack of understanding and
acceptance, the principle ‘gente lithuanus nationae polonus’ was no longer approved in
the 20th Century and was perceived as anachronistic. The moment of establishment of
independent Poland and Lithuania ended the period of the Grand Duchy of Lithuania.
From 1918 to 1922, the natives equated the concepts of national point of view and
federal concept of the Eastern politics. The federal concept was not based, however, on
the principles of equity and freedom of choice. The incorporation of the Vilnius Region
into Poland in 1922 showed even greater divisions in the already diverse group of the
natives. They split into smaller groups formed on the basis of particular beliefs, social
groups, and values. In 1921, Romer wrote about the problem in Dziennik. He explained

153

that the term ’nativity’ was not related to a particular fraction or radical views. But the
more natives, the more nativity ideas and concepts as different people understand the
concept of their nativity differently. What they had in common was the same view on
the incorporation of the part of Lithuania into Poland and the struggle for politically
independent Lithuania, which would not become a nationally Lithuanian country and
would preserve the contact with Poland. The realisation of the concept was impossible
as there were no common way to do it.
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Studia nad martyrologią i zbrodniami
przeciwko ludzkości
A study of martyrdom and crimes
against humanity

chrzest bojowy „żelaznych”.
Bitwa pod młotkowem (29 x 1914 R.)
przemysław waingertner

29

października 1914 r. pod Mołotkowem oddziały legionowe, które wiosną
1915 r. miały wejść w skład II Brygady Legionów Polskich, zwanej „Karpacką”,
lub „Żelazną”1 - 2 i 3 Pułk Piechoty (PP), dowodzone przez pułkownika Zygmunta Zielińskiego i majora Józefa Hallera oraz 2 i 3 szwadron kawalerii pod
dowództwem rotmistrza Zbigniewa Dunina - Wąsowicza i porucznika Juliusza
Klasterskiego - wsparte przez baterii artylerii i pozostające pod rozkazami Komendy Legionów z generałem Karolem Trzaskim-Durskim na czele, wzięły udział
w krwawej batalii. Pomimo wcześniejszego ich udziału w operacjach wojskowych
w Karpatach Wschodnich na Węgrzech a następnie w licznych potyczkach na
terenie Galicji Wschodniej, to właśnie krwawą bitwę pod Mokotowem, w której
legiony usiłowali powstrzymać nadchodzących z północnego zachodu Rosjan,
przywykło się uważać za prawdziwy chrzest bojowy żelaznych2.
1

2

Więcej o II Brygadzie Legionów Polskich patrz m.in. w: S. Aksamitek, Generał Józef Haller – zarys biografii
politycznej, Katowice 1989; S. Czerep, II Brygada Legionów Polskich, Warszawa 1992 i 2007; Idem, Kostiuchnówka, Warszawa 1994; Drugi pułk piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1939; Dwa lata bojów II Brygady
Legionów Polskich 30 IX 1914-30 IX 1916, Piotrków 1916; H. Lewartowski, B. Pochmarski, I. Teslar, Szlakiem
bojowym Legionów. Krótki zarys organizacji i dziejów II Brygady Legionów Polskich w Karpatach, Galicji
i na Bukowinie, Lwów 1915; Nie tylko Pierwsza Brygada (1914-1918): z dokumentów, wspomnień, listów
pozostawionych przez St. Rostworowskiego, Warszawa 1993; M. Orłowski, Generał Józef Haller 1873-1960,
Kraków 2007; J. Panaś, My II Brygada, Katowice 1992; J. Sitko, Zarys historii wojennej 2-go pułku piechoty
legionów, Warszawa 1928; Szlakiem bojowym II Brygady Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich,
Warszawa 1937; Trzeci pułk piechoty Legionów, pod red. E. Quiriniego, Jarosław 1934; W rocznicę przejścia
II Brygady Legionów Polskich pod Rarańczą (15 luty1918-15 luty 1931), Warszawa 1931; P. Waingertner,
Żelazna Karpacka. II Brygada Legionów Polskich w fotografii, Łódź 2003; S. Wyrzycki, 2 [Drugi] pułk
piechoty Legionów, Pruszków 1992; Z walk II Brygady Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich 19141915, Przemyśl 2002; Zarys historii wojennej 2 pułku piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1930; Zarys
historii wojennej 3 pułku piechoty Legionów Polskich, Warszawa 1930; H. Zieliński, Kostiuchnówka, cz.
1-9, „Polska Zbrojna” 1931, nr 181-191.
O bitwie pod Mołotkowem zob. w: S. Rutkowski, Bój pod Mołotkowem, cz. 1-5, „Polska Zbrojna” 1929, nr
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Teren przyszłej bitwy był zbliżony kształtem do kwadratu, ułożonego wierzchołkami w kierunku stron świata o bokach długości około 8 kilometrów.
Wierzchołek północny wyznaczała miejscowość Starunia, południowy – Pniów,
zachodni – miejscowość Babcze i wschodni – miejscowość Nazawizów. Północno-wschodni bok tak wyznaczonego kwadratu biegł z północnego zachodu od
Staruni przez wzgórze Werpil (498), następnie miejscowość Bania i Mielniki do
Nazawizowa. Bok południowo-wschodni z północnego wschodu z Nazawizowa,
przez Nadwórną, aż do Pniowa, pomiędzy płynącą na północny zachód od tak
wyznaczonej linii Bystrzycy Nadwórniańskiej i na południowy wschód – rzeki
Strymby. Bok południowo-zachodni wiódł z południowego wschodu z Pniowa
przez łańcuch wzgórz - kolejno: Gerylówkę (571), Żołkiewkę (608), Małą Hygę
(664), Wielką Hygę (704), wzgórze 568 i wzgórze Łukawiec (668), aż do miejscowości Babcze. Na południowy zachód od tego boku znajdowała się miejscowość
Bitków nad rzeką Bitkowczyk. Bok północno-zachodni wiódł z południowego
zachodu na północny wschód od miejscowości Babcze przez wzgórze Pasowisko
(512) aż do Staruni. Na północny zachód od tego boku znajdowała się Sołotwina,
nieco na północny wschód od niej - miejscowość Monasterczany, a na południowy wschód - Markowa. Monasterczany i Markowa leżały nad rzeka Maniawką,
płynąca równolegle do tego boku.
W środku tak zarysowanego kwadratu usytuowany był Mołotków, przesunięty nieco bliżej zachodniego wierzchołka, i - położony na północny wschód od
Molotkowa - Hwozd. W Mołotkowie znajdowało się około 100 domów, cerkiew
oraz dwór państwa Matowskich. Z kolei Hwozd był miejscowością ciągnącą się
z południowego zachodu na północny wschód przez niemal trzy kilometry. Na
jego południowo-zachodnim i północno-wschodnim krańcu, stykającym się
z miejscowością Bania, znajdowały się cerkwie. Hwozd leżał nad rzeką Łukawiec
Mały, płynącą wraz z jej licznymi lewo- i prawobrzeżnymi dopływami przez środek kwadratu z południowego zachodu na północny wschód. Z kolei Łukawiec
Wielki toczył swoje wody na północny zachód od Małego, wpływając na pole
bitwy na południowy wschód od miejscowości Babcze, wyginając nurt na wschód
w kierunku Mołotkowa, a później skręcając na północny zachód i opuszczając
teren przyszłego starcia na południowy zachód od Staruni.
Wzdłuż południowo-wschodniego boku kwadratu na północny zachód od
Bystrzycy Nadwórniańskiej wznosiły się, idąc z kierunku południowo-zachodniego, zalesione wzgórza: Horodysko (560), a następnie Cipciura (522) i Potoki
(584). Z kolei na północny zachód od drogi, wiodącej z Mołotkowa na północny
wschód przez Hwozd do Bani, znajdowały się od południa ku północy słabiej
zalesione wzgórza, kolejno - 512, Bzowacz (579) i Diłak (517). Dalej w łuku Łukawca Wielkiego pomiędzy miejscowością Babcze i Starunia ciągnął się obszar
stosunkowo płaski, porośnięty lasem i krzewami.
298-302; W. Zagórski, Bitwa pod Mołotkowem, „Bellona” 1918, z. 5.

158

Obszar, na którym miano stoczyć walkę, był zatem górzysty, poprzecinany
wąwozami i dolinami, trudnymi do szybkiego sforsowania. Porastały go większe
i mniejsze skupiska leśne. Ukształtowanie terenu uniemożliwiało szybkie przesyłanie wiadomości przez gońców, którzy musieli pokonywać stosunkowo duże
odległości (do 4 kilometrów), przechodząc przez wzgórza, jary, rozpadliny, leśne
chaszcze i niewielkie odkryte i płaskie przestrzenie, gdzie z kolei zabójczy mógł
być ogień przeciwnika.
Teren przyszłej bitwy przecięty był drogą, wiodącą z północnego zachodu
na południowy wschód od miejscowości Markowa poprzez Mołotków, aż do
Nadwórnej. Nieco na południowy wschód od Mołotkowa od drogi Markowa-Sołotwina odbijał na północny wschód prostopadle do niej trakt, który prowadził
do Hwozda i dalej, aż do Bani.
Komenda Legionów liczyła się z przewagą przeciwnika i na takim założeniu
oparła plan bitwy obronnej, oparty na wykorzystaniu ukształtowania terenu.
Duży wpływ na jego założenia miał szef sztabu Komendy Legionów Polskich,
utalentowany taktyk, kapitan Włodzimierz Zagórski. Tak charakteryzował go
późniejszy dowódca II Dywizjonu Kawalerii Legionów Polskich, rotmistrz Jan
Dunin-Brzeziński: „Mężczyzna przystojny, nadzwyczajnie ujmujący w obejściu,
szalenie zdolny wojskowo, kobieciarz pierwsza klasa, jeździec i towarzysz bardzo
miły. Miał jednak masę wad, których mu nie można było przebaczyć. Ambicja
jego i własne ja było u niego pierwsze. Ludźmi rzucał jak pionkami i jak mu tylko
kto nie był potrzebny, tak nim, jak mówił, >>trzaskał<<. W polu miał ogromną
tę zaletę, że był nadzwyczajnie spokojny, odważny aż do szaleństwa, człowiek
umiejący maskować swoje uczucia, przez to aż fałszywy. Na wodza jednak i organizatora nadzwyczaj się nadawał”3.
W ramach przygotowań do oczekiwanego rosyjskiego natarcia, wieczorem
28 października, Komenda Legionów wydała rozkaz, w myśl którego na prawym
skrzydle wojsk polskich miała zająć pozycje grupa bojowa pod dowództwem majora J. Hallera. Jej stanowiska znajdowały się w okolicach miejscowości Hwozd,
wzdłuż drogi prowadzącej przez Hwozd z Mołotkowa do Bani nad Małym Łukawcem. Były to zarazem zachodnie stoki pasa wzniesień, wśród których najważniejsze
było wzgórze Potoki. Oddziały zwrócone miały być ku północy i północnemu
zachodowi, oczekując stamtąd nadejścia nieprzyjaciela. W skład grupy wchodziły
I i III batalion 3 PP, dowodzone przez kapitanów Andrzeja Weissa i Bolesława Zaleskiego. Grupa ta w celu uzyskania większej swobody działania operacyjnego miała
ponadto wysłać wszystkie treny prócz amunicyjnych na dalekie tyły za Bystrzycę
Nadwórniańską do Pniowa. Równocześnie major J. Haller miał zwracać baczną
uwagę na rozwój sytuacji bojowej na prawej flance powierzonych mu oddziałów.
Przedłużeniem stanowisk polskich były tam bowiem pozycje zajmowane przez
żołnierzy austriacko-węgierskiej 56 Dywizji Piechoty (DP) generała Moritza
3

J. Dunin-Brzeziński, Rotmistrz Legionów Polskich. Wspomnienia z lat 1914-1919, Pruszków 2004, s. 47.
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von Attemsa, którzy nie cieszyli się w opinii dowódców legionowych najlepszą
opinią, a obsadzone przez nich linie, traktowane były przez Komendę Legionów
jako słaby punkt pozycji obronnych.
Na południowy zachód od ugrupowania J. Hallera w odległości około 3 kilometrów w linii prostej miał zająć stanowiska IV batalion 2 PP, dowodzony przez
kapitana Bolesława Roję. Powinien on rozlokować się w miejscu, gdzie od drogi,
wiodącej z Mołotkowa do Nadwórnej, odbijała w kierunku północnym droga
na Hwozd. Oddział zwrócony frontem ku północnemu zachodowi w kierunku
Mołotkowa, od którego dzieliły go w linii prostej około dwa kilometry, miałby
za plecami zabezpieczenie w postaci wzgórza 481. Stanowiska batalionu Roi
sąsiadować miały na południu z pozycjami, zajmowanymi przez zwrócony ku
północnemu zachodowi III batalion 2 PP kapitana Kazimierza Fabrycego. Oddział ten miał bowiem obsadzić odcinek na północnych stokach Wielkiej Hygi.
W odwodzie znajdowały się aż cztery bataliony. W rejonie wzgórza Żółkiewka
miał stacjonować I batalion 2 PP porucznika Mariana Żegoty-Januszajtisa. Równocześnie III batalion 3 PP (marszowy) kapitana Tadeusza Niedzielskiego powinien
stanąć na wschód od I batalionu, mając za plecami Bystrzycę Nadwórniańską.
Z kolei przy drodze łączącej Mołotków z Nadwórną, około kilometr na północny
wschód od pozycji batalionu marszowego, powinny rozlokować się II batalion
3 PP kapitana Zygmunta Roklana-Hofbauera, zwrócony na północ-północny
zachód, oraz – za jego plecami - tuż nad Bystrzycą Nadwórniańską, II batalion
2 PP, dowodzony przez kapitana Szczęsnego Rucińskiego.
Większość 3 szwadronu ułanów miała zabezpieczać prawą flankę polskich
stanowisk, sąsiadując z pozycjami grupy majora J. Hallera na południe od wzgórza
Diłak. Reszta 3 szwadronu i 2 szwadron ułanów zostały zadysponowane w okolicę
koncentracji odwodowych batalionów piechoty nad Bystrzycę Nadwórniańską.
Artyleria legionowa miała zająć stanowiska na północno-wschodnich stokach
wzgórza 481, zyskując szerokie pole ostrzału na północ, północny zachód i zachód.
Punkt dowodzenia, z którego mieli kierować walką oficerowie Komendy Legionów Polskich, mieścić się winien docelowo na wzgórzu Jaworów, położonym na
wschód od Mołotkowa. Tabory legionowe i lazaret miały się natomiast rozlokować
w Nadwórnej na prawym brzegu Bystrzycy Nadwórniańskiej.
W nocy z 28 na 29 października legioniści zaczęli zajmować wyznaczone przez
dowództwo stanowiska. Jednak operacja ta nie przebiegła w zgodzie z planami.
Pierwsze trudności napotkano przy zajmowaniu północnego stoku wzgórza Potok.
Obsadził je tylko I batalion 3 PP z grupy J. Hallera. IV batalion 3 PP pozostał
natomiast początkowo na wzgórzu Bzowacz, położonym w rejonie wzgórza 579,
około 2 kilometry na zachód od nakazanego miejsca koncentracji grupy, będąc
samotnie narażonym na atak rosyjski. Na przeciwległym, lewym skrzydle wojsk
polskich, sytuacja również uległa komplikacji, ponieważ I batalion 2 PP na skutek
nieporozumienia przesunął się daleko na zachód i uczestniczył w trakcie bitwy
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jedynie w jałowych starciach z osłonowymi patrolami przeciwnika. Stało się tak,
gdyż batalion pomylił w trudnym dla orientacji terenie drogę i nie pomaszerował
na wzgórze Żołkiewkę, a dalej na zachód, tracąc też przy tym całkowicie łączność
z pozostałymi oddziałami. Niezbyt dobrze wypełniły powierzone im zadanie
również bataliony odwodowe. I tak II batalion 2 PP oraz II batalion 3 PP nie zajęły
precyzyjnie wyznaczonych im uprzednio stanowisk, co negatywnie wpłynęło na
zamierzone ich użycie w decydującym momencie starcia.
Ogółem siły legionowe zgrupowane pod Mołotkowem liczyły 7 batalionów
piechoty, co dawało 6 tysięcy bagnetów, 2 szwadrony ułanów, czyli około 200
szabel i baterię artylerii (4 działa). Zgrupowanie generała K. Trzaski-Durskiego
nie posiadały natomiast wsparcia broni maszynowej.
Na prawym skrzydle wojsk polskich, nieco z tyłu za grupą majora J. Hallera,
rozlokowane były, jak wspomniano, stanowiska austro-węgierskiej 56 DP. Zajmowała ona pozycje pomiędzy płynącym tam w kierunku wschodnim Małym
Łukawcem i płynącą na północny wschód Bystrzycą Nadwórniańską. Dnia 29
października, gdy bitwa już się rozpoczęła, Legiony otrzymały także na swoim
odcinku walki skromne wsparcie w postaci dwóch austro-węgierskich batalionów
piechoty i baterii nowoczesnych dział polowych, które okopały się na południowym krańcu Nadwórnej, prowadząc ostrzał wojsk rosyjskich.
Przeciwnikami legionistów w walce o Mołotków miały stać się jednostki
należące do rosyjskich 34 i 74 DP. Były to 134, 135 i 136 PP (liczące łącznie 12
batalionów), 2 pułki kozackie i 16 dział. Rosjanie posiadali wsparcie broni maszynowej (24 karabiny maszynowe). Liczebność zaangażowanych pod Mołotkowem
sił rosyjskich można szacować w przybliżeniu na ponad 15 tysięcy żołnierzy.
Żołnierze rosyjscy rekrutowali się głównie spośród chłopów. Ich wyszkolenie
i doświadczenie bojowe było średnie, ale uchodzili za wytrzymałych, odważnych,
nawykłych do posłuszeństwa i dyscypliny, a tym samym ślepo wykonujących
polecenia oficerów. W ocenach dowódców niemieckich i austriackich żołnierz
rosyjski był na polu walki wymagającym przeciwnikiem, stawiającym zaciekły
opór w obronie i idącym do ataku z determinacją - „za Boga i cara”. Wojskami
rosyjskimi dowodził... Polak, pułkownik Kwieciński. Świt 29 października zastał
zatem wojska legionowe przygotowujące się do spotkania z nieprzyjacielem. Dzień
zapowiadał się pogodny. Takim zapamiętali ten ranek legioniści: „Śliczny, przecudny wstał świt. O mroku rannym jeszcze mgły chodziły po górach i zasnuwały
jakby zwełnioną opończą firmament. Lecz wkrótce i niebo i góry oczyściły się,
opary mgliste zesunęły się i przejasny wstał dzień jesienny”4. We wczesnych godzinach porannych, kiedy oddziały legionowe zajęły lub próbowały zająć pozycje
wyjściowe do bitwy, bliżej teatru działań bojowych przeniesiono także Komendę
Legionu. Ruch ten był o tyle utrudniony, iż Rosjanie prowadzili ostrzał z dział
zarówno przewidywanych przez nie stanowisk legionowych, jak i dróg którymi
4
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oddziały polskie mogły podejść pod pozycje rosyjski. W wyniku bardzo wcześnie
zainicjowanego przez nieprzyjaciela przygotowania artyleryjskiego pod ogień
armat dostał się również i Komenda Legionu usiłująca podejść do Mołotkowa.
Rotmistrz Jan Dunin – Brzeziński, pełniący wówczas służbę jako adiutant przy
Komendzie Legionu wspominał później te wydarzenia z humorem: O 4.00 rano
wyruszyliśmy w stronę Mołotkowa, dawnym zwyczajem, sztab konno, oficerowie
z lornetkami obok pozycji artylerii austriackiej, baterii kapitana Tota. Jak tu nagle
szrapnel nie huknie nad nami. Tak i wysoki sztab z (…) cała kancelaria nura dał
za kopki. Zostałem tylko ja i Zakąski. Następnie Zakąski polecił mi zsiąść z konia
i przyprowadzić Ekscelencję. Kiedy Durskiego prowadziłem wyciągnąwszy go za
krzak, jak nie walnie granat niedaleko nas. Tak byłem pewny, że Durski zabity,
tymczasem nagle z trawy, sięgającej pasa (…) powstał Pan Generał”5.
Również rankiem 29 października Komenda Legionów Polskich otrzymała
bardziej ścisłe informacje o przeciwniku. W wyniku ich analizy można było
z dużym prawdopodobieństwem wskazać główny kierunek rosyjskiej ofensywy.
Okazało się, że od Stanisławowa zdążało na Starunię 8 batalionów piechoty,
a w kierunku Sołotwiny 4 bataliony piechoty i 4 sotnie Kozaków. Następne meldunki zawierały informacje o zajęciu Sołotwiny przez prawe skrzydło rosyjskie.
Siły nieprzyjaciela przechodzące przez tę miejscowość oceniono ostatecznie na
12 batalionów piechoty i 4 sotnie Kozaków. Doniesienia mówiły również o ruchu
artylerii na tym kierunku. Zwiad informował o skierowaniu się kolumn rosyjskich
na wzgórze Werpil i miejscowość Mielniki, znajdującą się na północny wschód
od stanowisk zajmowanych przez prawe skrzydło wojsk polskich.
Nieprzewidziane urzutowanie wojsk nieprzyjaciela, których oś ataku znajdowała się wyraźnie na prawo od usytuowanych generalnie na południowy zachód
od Staruni i Werpilu wojsk legionowych, zmusiło dowództwo austro-węgierskie
i Komendę Legionów do szybkiej zmiany taktyki i opracowania nowego scenariusza bitwy. Chcąc uniknąć przejścia Rosjan obok wysuniętych własnych placówek - które stanowiły oddziały legionowe - i ich bezpośredniego uderzenia na
generalnie tyłowe stanowiska austriacko-węgierskiej 56 DP, opracowano naprędce
plan operacji zaczepnej. Przewidywał on przejście wojsk legionowych do natarcia
w celu uniemożliwienia przeciwnikowi rozwinięcia ataku na słabo obsadzony
w pierwszej linii obszar, znajdujący się poza prawym polskim skrzydłem obrony.
Było to posunięcie niezwykle ryzykowne. Stawiano wszystko na jedną kartę. Konsekwentne zajmowanie przez polskie wojska pozycji obronnych groziło
ryzykiem zbyt głębokiego podejścia Rosjan i ich wyjścia na niechronioną prawą
flankę polską. Jednak z drugiej strony taka taktyka zmusiłaby ich do rozwinięcia
sił, a to sprzyjałoby lepszemu rozpoznaniu. Natomiast frontalne natarcie na liczniejsze przecież i lepiej uzbrojone oddziały rosyjskie, mogło spowodować wśród
atakujących duże straty, nie gwarantując zwycięstwa.
5
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W wyniku błyskawicznie podjętych decyzji, które zmieniały wcześniejsze plany
operacyjne, IV batalion 2 PP pod dowództwem kapitana B. Roi i III batalion 2
PP, dowodzony przez kapitana K. Fabrycego, otrzymały od Komendy Legionów
rozkaz uderzenia na Mołotków, gdzie znajdowały się już rosyjskie kolumny, w celu
powstrzymania marszu nieprzyjaciela. Na polu walki obydwa oddziały miały
podlegać B. Roi. Komenda Legionów postanowiła również wzmocnić skrzydło
prawe własnych sił, które stanowiły bataliony, podlegające majorowi J. Hallerowi.
Decyzja ta wynikała z przeświadczenia sztabu o potencjalnie największym zagrożeniu tego odcinka atakiem wroga. Zagrożenie to miało wynikać z usytuowania
wspomnianych batalionów w pobliżu prawdopodobnej osi marszu głównych sił
rosyjskich. Oddziałom podporządkowanym J. Hallerowi nakazano zatem zacieśnienie szyków. Równocześnie – ponieważ zaniepokojenie Komendy Legionów
wzbudziła luka w obsadzonych przez Polaków stanowiskach, występująca pomiędzy grupą majora J. Hallera i głównym uderzeniowym zgrupowaniem kapitana
B. Roi – zdecydowano o przesunięciu na pierwszą linię II batalionu 3 PP, którym
dowodził porucznik Z. Roklan-Hofbauer. Oddział ten miał przejść na północny
zachód i operować w przerwie pomiędzy pozycjami, obsadzonymi przez bataliony
J. Hallera i oddziały powierzone B. Roi. Aby dodatkowo wzmocnić środkowy
odcinek polskiej obrony osłabiono grupę uderzeniową kapitana B. Roi, nakazując
III batalionowi 2 PP kapitana K. Fabrycego współdziałanie z batalionem porucznika Z. Roklana-Hofbauera. Obydwa bataliony zespolono ostatecznie w jedno
zgrupowanie, a dowództwo nad nim objął osobiście pułkownik Z. Zieliński. Tak
sformowana grupa bojowa otrzymała rozkaz uderzenia w kierunku północno-zachodnim na wzgórze Bzowacz – pomiędzy stanowiskami Roi i Hallera. Udany
manewr grupy Zielińskiego miał uwypuklić środkowy odcinek polskiej linii
obrony, oprzeć go o naturalne przeszkody terenowe – północno-zachodnie stoki
Bzowacza - i pokrzyżować rosyjskie plany marszu na południowy wschód. W połączeniu z powodzeniem akcji, zmierzającej do zajęcia Mołotkowa, stworzyłby on
sytuację, w której marsz rosyjskich kolumn na pozycje zajmowane przez prawe
skrzydło polskie mógł nieść dla nich bardzo duże zagrożenie ich lewej flanki. To
z kolei mogło powstrzymać ich posuwanie się na wschód i pokrzyżować plany
szybkiego wyjścia naprzeciw Legionom Polskim, zajmującym kolejne miejscowości na drodze do Stanisławowa. Po zmianach rozkazów Komendzie Legionów
pozostały w odwodzie 2 bataliony: II batalion 2 PP kapitana S. Rucińskiego i III
batalion 3 PP (marszowy) kapitana T. Niedzielskiego.
Jednakże i te decyzje wkrótce zmieniono w wyniku nowych informacji, stale
napływających z pola przyszłej bitwy. Nowe dyspozycje spowodowane były wiarygodnymi meldunkami kapitana K. Fabrycego, który po rozpoznaniu przeprowadzonym w terenie spostrzegł, iż rozkazy Komendy Legionów opierały się na
doniesieniach, pomijających ostatnie ruchy przeciwnika i oddziałów własnych.
Kazimierz Fabrycy zameldował mianowicie pułkownikowi Z. Zielińskiemu, iż
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na Bzowaczu, wskazanym jako cel natarcia nowej grupy bojowej, znajdują się
ponad wszelką wątpliwość oddziały majora J. Hallera. Ponadto donosił, że duże
siły rosyjskie rozlokowane są w Sołotwinie i to one bezpośrednio powinny stać się
celem polskiego natarcia, o ile ma ono faktycznie skutecznie powstrzymać pochód
nieprzyjaciela. Pułkownik Z. Zieliński natychmiast przedstawił meldunek K.
Fabrycego Komendzie Legionów, domagając się korekty planów ataku. W wyniku
przytomności umysłu K. Fabrycego i natychmiastowej reakcji Z. Zielińskiego
rozkaz natarcia został zmodyfikowany. W ostatecznym brzmieniu polecał on
kapitanowi B. Roi atak przez Mołotków docelowo na wzgórze 509, natomiast
grupie pułkownika Z. Zielińskiego atak przez wzgórze 517, usytuowane pomiędzy wzniesieniami Bzowacz i Werpil, w kierunku na Monasterczany i Starunię.
Pułkownik Z. Zieliński zadysponował ponadto, aby w pierwszej linii posuwał
się batalion dowodzony przez porucznika Z. Roklana-Hofbauera, natomiast
w drugim rzucie – batalion K. Fabrycego.
Bitwa rozpoczęła się około godziny 8.00. Wtedy ostrzał pozycji, zajmowanych
już przez Rosjan, oraz dróg, którymi w kierunku stanowisk polskich posuwały się
kolumny nieprzyjaciela, rozpoczęła artyleria austro-węgierska. Salwy armatnie
dość skutecznie spowolniły ruch oddziałów wroga, przesuwających się w kierunku
Mołotkowa z kierunku wzgórza Pasowisko (512). Ostrzał wywołał dezorganizację
i zamieszanie w oddziałach rosyjskich - zmuszał żołnierzy do szukania osłony
przez ogniem, zalegania, spowodował również wśród nich spore straty. Kolumny
rosyjskie rozsypywały się w poszukiwaniu bezpiecznych kryjówek. Oficerowie
z trudem starali się przywrócić poprzedni porządek marszu. Wzmacnianie oddziałów nieprzyjaciela, znajdujących się już w Mołotkowie, uległo wyraźnemu
zahamowaniu.
Chwilę później do boju ruszyły oddziały legionowe. Natarcie rozpoczęła grupa
kapitana B. Roi, która zaatakowała Mołotków. Bolesław Roja rozporządzał w trakcie tego natarcia faktycznie jedynie połową swojego batalionu - 14 i 15 kompanią
– ponieważ pozostałą część oddziału, czyli kompanie 13 i 16 Komenda Legionów
oddała ostatecznie do dyspozycji majorowi J. Hallerowi, który zadysponował je
na pozycje pozostające nieco na prawo od osi ataku, który miał poprowadzić B.
Roja. Do natarcia kapitan B. Roja uszykował swoje skąpe siły w dwóch rzutach.
W pierwszej linii miały atakować dwie półkompanie, za nimi powinna przesuwać
się reszta legionistów.
Prowadzeni przez B. Roję żołnierze rozsypali się w tyralierę i ruszyli do natarcia, próbując równocześnie ostrzeliwać przeciwnika, stacjonującego w Mołotkowie.
Pokonanie kilkusetmetrowej odległości, jaka dzieliła legionistów od miejscowości, nie było sprawą łatwą. Był to teren otwarty, stosunkowo płaski, pozbawiony
w większości naturalnych przeszkód i osłon. Takie jego ukształtowanie z jednej
strony umożliwiało szybki atak, z drugiej – ułatwiało też obronę, wystawiając
nacierających jako łatwe cele na ogień, prowadzony przez obrońców. Legionistów
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powitał zatem zmasowany ostrzał karabinowy, który podjęły oddziały znajdujące
się w Mołotkowie, oraz salwy artylerii rosyjskiej ze wzgórza Pasowisko. Kronikarz walk legionowych tak wspominał natarcie B. Roi: Z nadzwyczajną brawurą
zetknęli się z nim [wojskiem rosyjskim] nasi dzielni chłopcy. Nieprzyjaciel zaczął
od razu od najsilniejszego ognia. Poczęła się wściekła kanonada [...]. Jak błyskawice latały po nieboskłonie granaty, wszędzie padały pękające i rozpryskujące
się szrapnele. Myśmy tym materiałem odpowiadać w równej mierze nie mogli.
Dostaliśmy wprawdzie trochę artylerii od wspomagających nas wojsk, lecz nie
sposób było tym zrównoważyć siły artylerii wroga”6.
Polscy żołnierze pokonali przestrzeń, dzielącą ich od pierwszych zabudowań
Mołotkowa i rozpoczęła się zaciekła walka w samej miejscowości. Legioniści
i Rosjanie strzelali do siebie zza osłony chat, płotów i drzew, stając niemal twarzą
w twarz. Dochodziło również do walki wręcz, w ruch poszły kolby, bagnety, a nawet pięści. Szturmujący Polacy zdobyli południową część miejscowości, docierając
do cerkwi. Żołnierze Roi wdzierali się przez drzwi i okna do chałup, stodół, obór
i składów narzędzi, które Rosjanie naprędce zamienili wcześniej w małe fortece.
Równocześnie kapitan B. Roja nakazał podciągnięcie drugiego rzutu, chcąc zadać
wrogowi decydujący cios i ostatecznie wyprzeć go z Mołotkowa. Jednak opór
Rosjan krzepł. Wobec tego, B. Roja nakazał legionistom okopanie się i szukanie
schronienia za zabudowaniami i za naturalnymi przeszkodami terenowymi.
Oddajmy głos świadkowi tych wydarzeń: „Trzeba było walczyć o każdą chałupę
chłopską, o każda zagrodę, każdą piędź ziemi. Opłotki stały się niemal fortecami,
których jedni bronili, drudzy napadali. Front walki co chwila się zmienia. Wieś
czyni wrażenie piekła, w którym nie płonie i dymi tradycyjna smoła i inne ingrediencje kuchni szatańskiej, lecz z zimnym wyrafinowaniem ustawił człowiek
XX wieku najpomysłowsze i najkunsztowniejsze zdobycze sztuki wymordowania
się. Granaty świszczą, pękają szrapnele, huczą salwy karabinów maszynowych,
płoną zagrody, a wśród tego piekła, tego strasznego rozgwaru, tych walających się
pod płotami rannych i zabitych nasza wyśmienita służba sanitarna, nasi mężni
lekarze, nasi dzielni sanitariusze, uwijający się wśród ognia i świszczących kul”7.
W tym czasie nowe niebezpieczeństwo zawisło nad rezerwami, które miały
na rozkaz B. Roi zasilić pierwszorzutowe siły, walczące w Mołotkowie. Pomiędzy
pierwszą linią legionistów, a podciąganym właśnie drugim rzutem, utworzyła się
luka. Rezerwy musiały pokonać otwarty teren pod samą miejscowością, tymczasem Rosjanie starali się kłaść ogień zaporowy, który mógłby zdziesiątkować
legionistów, idących z odsieczą towarzyszom, walczącym już wśród zabudowań.
Biorąc to pod uwagę Roja zdecydował się w końcu zatrzymać drugi rzut. Jednak gońcy wysyłani do drugiej linii nie docierali, lub też nie mogli powrócić
i poinformować dowódcę o wypełnieniu misji. Kapitan B. Roja spodziewał się
6
7
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lada moment ataku swych żołnierzy, który mógł zakończyć się ich rzezią. Podjął
wówczas odważną decyzję. Tak wspominał później swój czyn: W myśl poprzednio
otrzymanych rozkazów część rezerw [...] zaczęła się już posuwać naprzód na pewne
zniszczenie. Widzieliśmy ich za nami o jakie 300 kroków [...]. W tej sytuacji nie
pozostawało mi nic innego, jak przestrzeń tę przegnać konno. Udało mi się to
znakomicie, a po zatrzymaniu i przesunięciu plutonów w jarze przejechałem, co
koń wyskoczyć mógł z powrotem do tyralierki i bez zadraśnięcia”8.
W południe Rosjanie zaczęli oskrzydlać polskie czoło ataku, a także rezerwę,
którą dopiero co B. Roja uratował przed wystrzelaniem. Pogarszała się także
sytuacja w samym Mołotkowie. W tej sytuacji B. Roja zwrócił się kilkakrotnie
o posiłki do dowództwa.
W odpowiedzi, chcąc przełamać impas w walkach, generał K. Trzaska-Durski sięgnął po udostępniony mu przez dowództwo austriackie batalion austro-węgierskiej piechoty i nakazał mu wsparcie grupy B. Roi. Oddział przesunął
się w kierunku Mołotkowa, ale nie przeszedł do ataku. Uczynił to dopiero, gdy
dotarł do niego osobiście dowódca IV batalionu 2 PP. Jednak uderzający z okolic
wzgórza 481 żołnierze austro-wegierscy popełnili błąd. Zamiast podejść pod
miejscowość z flanki i dopiero na ostatnim odcinku przeprowadzić natarcie,
wykonali od razu frontalne, czołowe uderzenie, samobójcze w tym momencie
z racji zmasowanego ognia rosyjskiego. W jego wyniku zostali zdziesiątkowani,
zalegli i sami gwałtownie potrzebowali pomocy. Kapitan B. Roja pisał później
z żalem i irytacją o tej niedoszłej odsieczy: „Na moim prawym skrzydle otworzyła
się szeroka luka, w którą w każdej chwili mogli posunąć się Moskale. Przed luką tą
zaobserwowałem w zagłębieniu bezczynny, dobrze skryty przed ogniem, w zwartych plutonach oddział austriacki. Obowiązkiem tego oddziału było, choćby bez
rozkazu i choćby częścią tylko swych ludzi lukę te zapełnić. Inaczej zagrażało
nie tylko przełamanie naszego frontu, ale i oddział ten w swojej dziurze, z której
głowy nie wychylał, mógł się znaleźć w położeniu bez wyjścia. Pogalopowałem
do dowódcy tego oddziału z wezwaniem do natychmiastowego […] wypełnienia
choć częścią ludzi wskazanej mu luki. Ociężały oficer [...] nie od razu ruszył się
z miejsca. Trzeba tu było koniecznie iść przez to, w całym tego słowa znaczeniu
>>pole śmierci<<. Żal mi było tych starszych już nieco, zażywnych Niemców,
czy Węgrów. Ale sytuacja wymagała koniecznie tego posunięcia i niewątpliwie
ciężkiej ofiary. Karni ci ludzie, począwszy od dowódcy, z niemym wyrzutem,
który mi był widoczny i może u nich słuszny, ruszyli, choć z trudem, jakby na
polu ćwiczeń [...] z dobrze krytych swych pozycji tyralierką naprzód, by z chwilą
wychylenia się, rażeni ogniem piechoty rosyjskiej, jeden przez drugiego padać”9.
Nieco później niż kapitan B. Roja zdecydował się rozwinąć działania ofensywne major J. Haller. Sygnałem do ataku stały się dla niego zaobserwowane ruchy
8
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kolumn rosyjskich zmierzających ze Staruni w kierunku wzgórza Werpil – tuż
przed pozycjami, zajmowanymi przez podlegające mu bataliony. Na spotkanie
nieprzyjaciela wyruszył natychmiast I batalion 3 PP, po dowództwem porucznika
A. Weissa. Żołnierze polscy rozpoczęli swoisty wyścig o uchwycenie wzgórza
Werpil. Gra szła o wysoka stawkę. Zajęcie wzniesienia gwarantowało panowanie
nad najbliższą okolicą. Pozwalało na obłożenie ogniem zbliżającego się nieprzyjaciela i dawało znakomite rozeznanie w ruchach jego wojsk. Jednakże ta ambitna
próba osadzenia nieprzyjaciela przed własnymi stanowiskami spowodowała
powstanie luki pomiędzy zadysponowanym do boju oddziałem i IV batalionem
3 PP, dowodzonym przez kapitana B. Zaleskiego. Równocześnie z chwilą, kiedy
I i IV batalion 3 PP straciły ze sobą kontakt, nowe niebezpieczeństwo pojawiło się
na centralnym odcinku polskiej obrony. W wyniku rozsunięcia się sił polskich,
uderzających na Mołotków i na Werpil, osłabione zostały polskie stanowiska
pomiędzy Mołotkowem i Hwozdem. Mogło to grozić wyprowadzeniem przez
Rosjan skutecznego uderzenia i rozcięciem polskich pozycji obronnych. Taka
groźba teoretycznie istniała i spowodowała podjęcie niebawem przez dowództwo
Legionów decyzji brzemiennych w skutki dla dalszego przebiegu bitwy.
Tymczasem atak wojsk, dowodzonych przez J. Hallera, rozwijał się początkowo
pomyślnie, nie napotykając większych przeszkód. Jednak niebawem I batalion 3
PP znalazł się pod bardzo silnym ostrzałem artylerii rosyjskiej, rozstawionej na
zajętym w międzyczasie przez Rosjan wzgórzu Werpil, jak też pod ogniem karabinów maszynowych od strony wschodniej. Ostrzał karabinowy z prawej flanki był
dla legionistów niemiłą niespodzianką, a wynikał z braku jakiegokolwiek ruchu
jednostek austro-wegierskich, które sąsiadowały z prawym skrzydłem polskim.
Ponieważ nie zdecydowały się one na natarcie wystawiły na łup wroga flankę
atakujących formacji polskich. Okazało się, że pochód oddziałów J. Hallera był
porażką. Z jednej strony legioniści przegrali swoisty wyścig z Rosjanami, którego
celem było opanowanie wzgórza Werpil i w oparciu o nie zorganizowanie silnej
pozycji oporu. Z drugiej – wysforowali się na tyle daleko w kierunku nieprzyjaciela, iż stracili osłonę, jaką dawała im na prawym skrzydle austriacko-węgierska
56 DP. W tych warunkach, pod ciężkim ogniem, J. Haller przerwał atak i nakazał
wycofanie się ze zbyt wysuniętych pozycji.
Jak wiadomo pułkownik Z. Zieliński miał nacierać na czele III batalionu 2
PP i II batalionu 3 PP na Monasterczany i Starunię. Udany atak mógł odepchnąć
Rosjan i zabezpieczyć centrum polskiej linii obronnej. W pierwszym rzucie posuwał się ostatecznie III batalion 2 PP kapitana K. Fabrycego, w drugim – II
batalion 3 PP kapitana Z. Roklana-Hofbauera. Batalion pierwszorzutowy został
uszykowany do natarcia w sposób następujący: w pierwszej linii usytuowane
zostały 10 kompania porucznika Adama Kossakowskiego na prawym skrzydle
i 11 kompania porucznika Franciszka Sikorskiego na lewym. Za 11 kompanią
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posuwała się 9 kompania porucznika Kazimierza Florka, natomiast za 10 kompanią – 12 kompania porucznika Karola Dziekanowskiego.
Natarcie rozwijało się początkowo bez przeszkód. Około godziny 11.00 oddziały Z. Zielińskiego weszły w lukę pomiędzy I i IV batalionem 2 PP. Grupa
uderzeniowa, przechodząc przez wzgórza 509, 409 i 517 (gdzie batalion kapitana
Z. Roklana-Hofbauera został zatrzymany przez pułkownika Z. Zielińskiego i pozostał tam do końca boju jako jego odwód), dotarła w końcu prawym skrzydłem
do Staruni i zajęła jej północną część, próbując równocześnie na lewej flance
atakować daleko na północny zachód leżące Monasterczany. Wymiana ognia
pomiędzy nadciągającymi oddziałami polskimi i broniącymi się Rosjanami,
zaskoczonymi pojawieniem się Polaków tak blisko własnych pozycji, stawała się
coraz silniejsza. Legioniści sposobili się do ewentualnej walki wręcz, spodziewając
się nieustępliwej postawy nieprzyjaciela po wtargnięciu do Monasterczan.
Zaczepienie nowych polskich pozycji o Starunię i Monasterczany, miejscowości
wysunięte daleko na północny zachód, byłoby dużym taktycznym osiągnięciem
strony polskiej i zmusiłoby Rosjan do bardziej bacznego obserwowania lewej
flanki własnych kolumn, zmierzających na Werpil. Pojawiłoby się bowiem realne
zagrożenie polskim kontrnatarciem ze skrzydła. Jednakże zdobycze terytorialne
zostały okupione utratą łączności ze zgrupowaniem B. Roi na południu i J. Hallera
na północy. Zamiast wypełnienia luki, której skutków powstania tak obawiała się
Komenda Legionów Polskich, sukces Zielińskiego przyczynił się paradoksalnie
do przekształcenia polskiej linii obrony w trzy oderwane od siebie odcinki, na
których Polacy z determinacją atakowali siły nieprzyjaciela – pod Mołotkowem,
pod Monasterczanami i Starunią oraz pod wzgórzem Werpil.
W tej sytuacji - w celu wypełnienia luki pomiędzy wojskami B. Roi i Z. Zielińskiego - Komenda Legionów skierowała tam prawie cały odwód, to znaczy III
batalion 3 PP kapitana T. Niedzielskiego i część austriacko-węgierskiego batalionu
pospolitego ruszenia. Jednak nie było to udane posunięcie. Przeceniono bowiem
taktyczne znaczenie luki i groźbę dla atakujących wojsk, wynikającą jakoby z jej
powstania. Wojsko rzucone do zatkania luki nie było tam w istocie potrzebne.
Tymczasem spowodowano sytuację, w której nie można było skutecznie wesprzeć
odwodem IV batalionu piechoty, toczącego naprawdę ciężki i krwawy bój o Mołotków. W tej sytuacji walczący w Mołotkowie legioniści nie otrzymali oczekiwanej
od dłuższego czasu pomocy, potrzebnej do rozwinięcia działań bojowych.
Wobec ciężkiego położenia własnych wojsk i braku odwodów generał K.
Trzaska-Durski zwrócił się około godziny 12.00 o pomoc do generała Moritza von
Attemsa. Dopiero w trzy godziny później przybył na pole bitwy nowy bataliom
austro-węgierskiej piechoty z dwoma karabinami maszynowymi. Tak relacjonował
okoliczności tej odsieczy rotmistrz J. Dunin-Brzeziński: „Po południu zaczęło się
piechocie naszej gorzej powodzić [...]. Posłany zostałem do Nadwórnej do gen.
Attemsa o pomoc. Wyciągniętym galopem na mojej >>Iskrze<< pędziłem po
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szosie, wpadłem do Nadwórnej, gdzie zastałem już Attemsa u przeciwnego końca
miasta gotowego do cofania się poza góry. Na moje błagania rozkazał jednemu
batalionowi [...] iść nam z pomocą oraz dwóm karabinom maszynowym, które
się niestety okazały zepsute. Co koń wyskoczy pognałem z powrotem, zaganiając
do linii o ile możliwości już uciekających żołnierzy”10.
Wczesnym popołudniem sytuacja oddziałów legionowych stawała się krytyczna i Komenda Legionów Polskich zarządziła odwrót. Uznano, iż pozycje
zajmowane i wywalczone z takim trudem przez legionistów, wobec szczupłości
własnych sił i wciąż przybywających nieprzyjacielowi posiłków, nie mogą być
utrzymane. W tym czasie zresztą faktycznie spontaniczny odwrót prawego polskiego skrzydła i centrum, uginających się pod ciężkim ogniem i naporem liczniejszego
przeciwnika, już się rozpoczął. Rozkazy do jego zainicjowania wydali na własną
odpowiedzialność J. Haller i Z. Zieliński, którzy nie chcieli wykrwawić swych
oddziałów i utracić łączności pomiędzy sobą w obawie przed atakami rosyjskimi.
Według dyspozycji Komendy Legionów oddziały polskie miały wycofać się
na zajmowane przed rozpoczęciem bitwy pozycje. Grupa majora J. Hallera miała
odejść na północne stoki wzgórza Potoki pod Hwozd. Natomiast pułkownik Z.
Zieliński ze swymi oddziałami powinien wycofać się w kierunku południowo-wschodnim na południe od pozycji J. Hallera. Jedynie skrwawiony IV batalion 2
PP miał obsadzić stoki wzgórz Hygi, dalej od linii frontu. Do Mołotkowa decyzja
o planowanym odwrocie przyszła stosunkowo późno. Równocześnie rozkazywano
batalionowi B. Roi, jako najdalej wówczas wysuniętemu i mającemu największe
możliwość szachowania Rosjan ogniem, przyjęcie na siebie roli ariergardy, osłaniającej odwrót i powstrzymującej przeciwnika. Siły B. Roi rozpoczęły zatem
odwrót pod ciężkim ostrzałem karabinowym i artyleryjskim, ponosząc dotkliwe
straty. W końcu IV batalion 2 PP, zagrożony oskrzydleniem od południa, zmienił
marszrutę i wycofał się na zachodni stok wzgórza 481. Czynił to pod fachowo
kierowanym przez K. Trzaskę-Durskiego ogniem, chroniącym odwrót przez
pościgiem rosyjskim i ostrzałem artylerii rosyjskiej.
Decyzja o wprowadzeniu w życie planowego odwrotu sił legionowych okazała
się z czasem w praktyce niewykonalna. Wymagała bowiem sprawnego oderwania
się od sił przeciwnika, co było niemożliwe wobec braku silnego ognia osłonowego
ze strony polskiej i przewagi sił rosyjskich, spychających nieustannie legionistów
na południowy wschód. Uporządkowany odwrót powoli zamieniał się w nieskoordynowane, pośpieszne wycofywanie się ostrzeliwujących się grup legionistów,
które mieszały się ze sobą. Celem wycofujących się oddziałów stała się w końcu
Nadwórna za osłoną Bystrzycy Nadwórniańskiej.
Odwrót próbowali uporządkować oficerowie. Podrywali oni również podkomendnych do kontrataków, aby osadzić naciskających na uchodzące wojska
Rosjan. Próby te opisał rotmistrz J. Dunin-Brzeziński: „Wieczór się zaczął robić,
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kiedy Zagórski krzyknął: >>Oficerowie ordynansowi za mną. Panowie na ochotnika!<< [...]. Pojechaliśmy z Zagórskim, byłem wtedy pewny, widząc o jakieś
50 do 100 kroków linie żołnierzy, że prowadzimy rezerwę i że między rezerwą
jedziemy, a o 100 kroków jest linia. Tymczasem ku mojemu zdumieniu, linia ta,
odległa o 100 kroków od nas zaczęła do nas walić i towarzysze nasi zaczęli się
cofać. Rozdzieliliśmy się wtedy z innymi oficerami mniej więcej po 100 kroków
jeden od drugiego i z okrzykiem >>Hurra! Na bagnety!<< poprowadziliśmy, sami
będąc na koniach, piechotę naszą na linie rosyjską, co do której dopiero wtedy
dowiedzieliśmy się, że nie jest własną”11.
Tymczasem oddziały legionowe zbliżały się do rozlanych nurtów Bystrzycy
Nadwórniańskiej. Na polu bitwy pozostały jeszcze pojedyncze pododdziały legionowe, których sytuacja stawała się powoli krytyczna. W prawdziwej matni,
otoczone ze wszystkich stron przez wojska rosyjskie, znalazły się 14 i 15 kompania
z IV batalionu 3 PP, które nie otrzymały w porę rozkazów dotyczących odwrotu
i starały się nadal utrzymywać dotychczasowe pozycje. Ich stanowiska znajdowały
się w okolicach wzgórza Bzowacz. Widząc nadciągające z północnego zachodu
i mijające je z obydwu skrzydeł oddziały rosyjskie, kompanie podjęły w końcu
próbę pośpiesznego marszu na południowy wschód. Jednak na realizację tego
zadania było już za późno, bowiem przestrzeń dzieląca te pododdziały od głównych sił legionowych wypełniały już jednostki rosyjskie. W tej sytuacji odcięte
kompanie najpierw próbowały torować sobie drogę straceńczym atakiem na bagnety. Jednak wobec ogromnej przewagi wojsk rosyjskich, zajmujących im drogę
odwrotu, taka możliwość okazała się iluzoryczna. Obie kompanie przeczekały
więc noc, ukrywając się w lasach i za wszelką cenę próbując uniknąć wzięcia do
niewoli. Dopiero nad samym ranem, pod osłoną panujących jeszcze ciemności
i lasów, przedarły się do Pasiecznej. Natomiast I batalion 2 PP, dowodzony przez
M. Żegotę-Januszajtisa, pozostający w trakcie całej bitwy poza głównym teatrem
działań bojowych, wycofywał się na Bitków i dalej do Pasiecznej.
Zadanie udanego wycofania się głównych sił legionowych wydawało się
początkowo bardzo trudne do realizacji. Oficerowie na polu walki i Komenda
Legionów przewidywali, iż zgodnie z regułami sztuki wojennej, Rosjanie będą
chcieli zniszczyć je przed przeprawą, wykorzystując chaos zwykle towarzyszący
pośpiesznemu odwrotowi z pola walki, lub oskrzydlić, przechodząc od północy
przez wzgórze Werpil i od południa na kierunek Pniów. Możliwość realizacji
takiego scenariusza przez nieprzyjaciela zdawała się potwierdzać próba szybkiego natarcia na południowy wschód w okolicach wzgórza Żółkiewka, podjęta
przez część oddziałów rosyjskich. Jednak w tym przypadku sytuację uratowała
sformowana pospiesznie grupa legionistów, składająca się z około 250 śmiałków,
która wykonała ze stoków Żółkiewki szybki i nadzwyczaj skuteczny, zaskakujący
dla przeciwnika kontratak. Byli to żołnierze z II i IV batalionu z 2 PP oraz III
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batalionu z 3 Pułku Piechoty. Wielkie zasługi dla uporządkowania odwrotu położył także porucznik Henryk Minkiewicz, który zebrał grupę żołnierzy i z ich
pomocą osłaniał marsz reszty legionistów, ostrzeliwując przeciwnika. Odwaga
H. Minkiewicza została dostrzeżona przez uczestników bitwy. Po latach jeden
z nich wspominał: „Mołotkowska, tragiczna przychodzi walka. Tu Legion, tu
żołnierz zapału pełen i ochoty bojowej mógł się był zniszczyć na zawsze. Tu mógł
być grób Brygady... Że nie był - zasługa komendantów niewielu, a w liczbie ich
i Minkiewicza. Powierzoną mając sobie prawej flanki osłonę z zadania wywiązuje
się najlepiej - i nie tylko, że cofa się ostatni, ale zbiera jeszcze i zagarnia resztę
rozbitych oddziałów. Pułk niemal cały trzeci z grożącego ratuje pogromu. To
znów jedna z tych zasług, które w kraju nieznane może; tu, na froncie nie mogły
przejść niepostrzeżenie”12.
Odwrót osłaniali także wycofujący się jako ostatni żołnierze B. Roi. Słaniający
się ze zmęczenia, krwawiący z licznych ran, legioniści IV batalionu 2 Pułku Piechoty ostrzeliwali się jednak z determinacją, wiedząc, iż od ich postawy zależy nie
tylko los ich własnego oddziału, ale także kolegów z innych jednostek. Zdarzały
się jednak także i błędne decyzje, które zwiększały straty. Już w okresie pełnego
odwrotu, podczas gdy nad polem bitwy zapadały ciemności, jeden z oficerów
komendy Legionów - nie zorientowany, co do całości położenia i nie zdający sobie
sprawy, iż nie wszystkie siły wycofały się, przekonany, iż od Mołotkowa idą już
tylko Rosjanie - rozkazał zebranym wokół legionistom rozwinąć się w tyralierę
i strzelać w kierunku Mołotkowa, aby spowolnić pościg rosyjski. Tymczasem
część kul mogła trafić wycofujących się, jako ariergarda, żołnierzy Roi.
Najbardziej dramatycznym momentem odwrotu było przejście wycofujących
się głównych sił Z. Zielińskiego i J. Hallera do Nadwórnej przez Bystrzycę, rozlaną
i posiadającą wiele odnóg, zamuloną, z błotnistymi bądź piaszczystymi brzegami,
trudną do sforsowania. Przemieszani ze sobą żołnierze różnych oddziałów, tłoczący się na mostkach, prowadzących przez Bystrzycę do Nadwornej; śmiałkowie
usiłujący przebrnąć, bądź przepłynąć rzekę; wozy z rannymi; płoszące się konie,
jęki rannych, krzyki i komendy czyniących nadludzkie wysiłki dla uporządkowania odwrotu oficerów stanowiły scenerię, która powracała w sugestywnych
relacjach świadków i uczestników tych wydarzeń. Tak wspominał forsowanie rzeki
J. Dunin-Brzeziński: „Otrzymałem rozkaz by zająć się porządkiem przy odwrocie,
gdyż na brzegu Bystrzycy i na jednym moście działy się okropne sceny. Widziało
się, jak na znanych ilustracjach z wojny – żołnierzy brnących po pas w wodzie,
wozy z rannymi, konie z poplątaną uprzężą, pojedynczych jeźdźców, tłumy żołnierzy pchających się przez most, w ogóle straszny obraz odwrotu. Wszystko zaś
pod ogniem karabinów rosyjskich. O kompaniach, batalionach mowy nie było.
Stanąłem na przeciwnym brzegu, moje zmęczone konie ordynans odprowadził na
bok. Zawołałem kapitana Niedzielskiego i zaczęliśmy żołnierzy zaganiać na brzeg,
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by jako tako odwrót osłonić i wstrzymać zbliżających się Kozaków. Ciężkie to
było bardzo zadanie, póki pomału nie poznajdowali się komendanci pojedynczych
kompanii, którzy żołnierzy swoich zbierali [...]. Po długich, a nużących chwilach
szczęśliwie wszystko przedostało się na drugi brzeg”13.
Bitwa pod Mołotkowem była pierwszym poważnym bojem oddziałów legionowych, które w przyszłości miały dać początek II Brygadzie Legionów Polskich.
Rosjanom zadano duże straty. Zginęło ponad 100 żołnierzy, podoficerów i oficerów
rosyjskich, ponad 2 tysiące zostało ciężej lub lżej rannych, kontuzjowanych, lub
ujętych podczas walk. Przeciwnik poniósł w czasie bitwy straty tak znaczne, a poza
tym na tyle dotkliwie odczuł bojową determinację legionistów w pierwszej fazie
starcia, iż nie był w stanie przejść do skutecznego pościgu, ani do prowadzenia
działań zaczepnych bezpośrednio po jego zakończeniu. W tym sensie w bitwie
o Mołotków - choć legioniści musieli wycofać się z pola bitwy - Polacy zrealizowali na krótko i połowicznie stawiane przed nimi cele militarne: osadzili nacierającego przeciwnika, którego marsz (choć Rosjanie zyskali następny niewielki
obszar) został spowolniony. Oddziały polskie drogo okupiły jednak chwilowe powstrzymanie marszu rosyjskich formacji. W walce poległo około 200 legionistów,
a mniej lub ciężej rannych i kontuzjowanych zostało około 300 żołnierzy. Około
400 dostało się do niewoli rosyjskiej w wyniku odcięcia od oddziałów w trakcie walki i odwrotu. Straty oddziałów legionowych były zatem duże, wynosząc
około 25% ogółu stanów osobowych. Najbardziej ucierpiał batalion kapitana B.
Roi - najpierw podczas ataków w samym Mołotkowie, następnie podczas heroicznego utrzymywania pozycji i odwrotu w roli ariergardy. Według meldunków,
pochodzących z IV batalionu 2 Pułku Piechoty, poległo w nim trzech dowódców
kompanii, 11 dowódców plutonu oraz 212 podoficerów i szeregowców. Rany
odniosło 3 oficerów i 115 szeregowych. Po bitwie na legionistów spłynął deszcz
pochwał, nagród i awansów oraz odznaczeń. Awanse rozdzielono 11 grudnia.
W dniu tym J. Haller został mianowany podpułkownikiem, B. Roja – majorem,
zaś Mieczysław Jełowicki, H. Minkiewicz i B. Zaleski – kapitanami.
Bitwa pod Mołotkowem zapoczątkowała pełen wojennej chwały szlak bojowy
legionistów II Brygady Legionów Polskich. Dla wielu z nich nie zakończył się on
nawet, gdy jesienią 1918 r. na frontach Wielkiej Wojny ustały działania wojenne.
„Leguny” z „Karpackiej” walczyły dalej w szeregach Wojska Polskiego - w wojnie
polsko-ukraińskiej o Małopolskę Wschodnią, w wojnie polsko-sowieckiej, a niektórzy również 20 lat później w kampaniach II wojny światowej potwierdzając
swą postawą zasłużoną sławę wojenną II Brygady.
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J. Dunin-Brzeziński, op. cit., s. 49.
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The Iron Brigade’s baptism of fire.
The Battle of Mołotków (October 29, 1914)
(Summary)
The article is a study of the battle of Mołotków of 29th October 1914. The battle is
perceived as a true ‘batism of fire’ for the units of the Polish Legions who were to create the
2nd Brigade of the Polish Legions in the Summer 1915. During a day-lasting battle, the 2nd
and the 3rd Infantry Regiments led by Zygmunt Zieliński and Major Józef Haller along with
the 2nd and the 3rd Cavalry Troops led by Cavalry Captain Zbigniew Dunin-Wąsowicz and
Lieutenant Juliusz Klasterski, supported by a battle of artillery and staying under the orders
of the Legion Command, tried to stop the Russian Army marching towards Mołotków
from the Northern‑West. The Polish forces numbered around 6 thousand bayonets and
200 sabres. The enemies were Russian the 34th and the 74th Infantry Divisions. It was
around 15 thousand soldiers – the 134th, the 135th, and the 136th Infantry Regiments
and two Cossack regiments. It was a bloody and fierce battle. The Legions had to retreat
after being pushed away by the stronger enemy. But the Russian army also suffered serious losses. More than 100 thousand soldiers died, more that 2 thousand were injured or
taken into captivity. It made it impossible for the Russian army to conduct an effective
pursuit or offensive military operations after the battle. Polish armed forces, however,
paid a high price for stopping the Russians. Around 200 Legionists were killed and around
300 were injured. 400 soldiers were taken into the Russian captivity. The general loss of
the Polish Regions can be than estimated at 25%. There were several commanders of the
Polish Legions (later the Polish Armed Forces of the independent Poland) showed exceptional bravery; some of them are: Bolesław Roja, Henryk Minkiewicz, and Józef Haller.
The Battle of Mołotków started a run of success of the 2nd Brigade of the Polish Legions.
For many of the soldiers, it did not end in the Autumn 1918 when the war was officially
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over. The soldiers of the ‘Karpacka’ and ‘Żelazna’ Brigades kept fighting with Ukraine as
a part of the Polish Armed Forces during the battle for the Eastern Małopolska, and the
war against the Soviet Armed Forces. In the 1940s, some of them took part in the battles
of World War II and fully proved the glory of the 2nd Brigade.
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Śmierć na polu walki – stosunek
legionistów do zabijania i śmierci
podczas kampanii wołyńskiej 1915-1916
adam rafał kaczyński

Ś

mierć i konieczność zabijania podczas walki stanowią nieodłączny element
wszystkich wojen. Przeżycia towarzyszące żołnierzom w tych krytycznych momentach pozostają dla historyków wojskowości jednym z najtrudniej uchwytnych źródłowo zagadnień dotyczących przebiegu walki. Opisu odczuć zwykłych
żołnierzy nie znajdzie się w oficjalnych raportach i sztabowych dokumentach.
Jedynym źródłem umożliwiającym zgłębienie tego, jakże ważnego zagadnienia,
są żołnierskie dzienniki i wspomnienia. Legiony Polskie, ze względu na swój
wyjątkowy charakter, pozostawiły po sobie niespotykaną wcześniej spuściznę
literacką. W trakcie działań wojennych pamiętniki spisywali nie tylko walczący
w szeregach Legionów inteligenci, ale także prości żołnierze1, którzy wnikliwie
opisywali trudy codziennej służby. Wiele z owych pamiętników pisanych „do
szuflady” już po odzyskaniu niepodległości trafiło do druku, bądź to w postaci
książek, bądź jako artykuły prasowe2.
Wśród prac powstałych w dwudziestoleciu międzywojennym widać wyraźną
różnicę w poruszanej tematyce i sposobie oceny poszczególnych wydarzeń. Cezurę stanowi tu rok 1926. O ile przed tą datą wszystkie jednostki legionowe były
traktowane jednakowo, zarówno pod względem obszerności jak i obiektywności
wydawanych na ich temat tekstów, to po przewrocie majowym na pierwszy plan
wysuwa się I Brygada oraz kult osoby marszałka Józefa Piłsudskiego, z jednoczesnym wyciszaniem sprawy pozostałych oddziałów legionowych. Ponadto
przy krytyce źródeł pochodzących z tego okresu należy wziąć pod uwagę fakt,
iż większość autorów tworzyła swoje pamiętniki i wspomnienia z myślą o ich

1
2

Przykładem może tu być pamiętnik A. Kotarby - Kotarba Adolf, Pamiętnik Żołnierski, Warszawa 1938.
Warto w tym miejscu wymienić tytuły takie jak „Panteon Polski”, czy „Czwartak”.
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wydaniu drukiem, celowo pomijając bądź wygładzając niektóre mało chwalebne
wydarzenia, które przeszkadzały by w tworzeniu legendy Legionów.
Okres PRLu nie sprzyajał tematyce legionowej. W kraju w 1959 r. ukazały
się co prawda pamiętniki gen. Leona Berbeckiego, jednak ich druk był możliwy
tylko dzięki krytyce sanacji jaką autor zawarł w swej książce. Oprócz wyżej wymienionych pamiętników, w latach 60 i 70 na emigracji ukazało się jeszcze kilka
innych pozycji – min. wspomnienia generała Józefa Hallera.
Kolejna fala zainteresowania Legionami rozpoczęła się wraz z końcem lat
80. Oprócz opracowań takich jak monografia II brygady autorstwa Stanisława
Czerepa, czy późniejsze prace historyków sztuki Marii Zientary i Wacławy Milewskiej, pojawiły się nowe źródła pamiętnikarskie, wnoszące wiele niezwykle
cennych informacji. W porównaniu z wydawnictwami z okresu międzywojennego
były to pamiętniki pisane w formie osobistych notatek, często z zastrzeżeniem,
aby ich nie publikować. Oprócz tego w wersji drukowanej pojawiło się też kilka
pamiętników spisanych przez żołnierzy pomijanych wcześniej milczeniem II i III
Brygady oraz niezwykle cenny pamiętnik Augusta Krasickiego - oficera sztabowego Komendy Legionów. Lata 90 przyniosły wiele wspomnień spisanych przez
odchodzące już pokolenie ostatnich Legionistów. Szczególnie ostrożnej krytyki
wymagają zwłaszcza te ostatnie źródła, gdyż jak pokazuje porównanie ich ze
spisywanymi na co dzień pamiętnikami, pamięć ludzka jest zawodna i utrwala
obrazy najbardziej tragiczne i wstrząsające oraz sytuacje komiczne i miłe, a ważne
fakty historyczne przekręca bądź zlewa w jedną całość z innymi.

Stosunek do zabijania i śmierci
Trwająca od września 1915 r. do początków października 1916 r kampania
wołyńska była najdłuższą i najkrwawszą w dziejach całych Legionów. Jesienią 1915
r, wszystkie trzy brygady po raz pierwszy znalazły się na jednym odcinku frontu.
Krwawe bitwy o Kukle, Kostiuchnówkę, Koszyszcze i Polską Górę mocno przerzedziły szeregi Legionistów. Kilkumiesięczne walki pozycyjne dały żołnierzom
nie tylko chwilę wytchnienia, ale także czas na pisanie pamiętników. Ofensywa
Brusiłowa wraz z niezwykle krwawą bitwą pod Kosticuhnówką ( 4 – 6 lipca 1916
r,) pozostawiła w psychice żołnierzy niezatarty ślad. Ci którym udało się przeżyć
starali się przelać swoje spojrzenia na papier.
Wspomnienia i zapiski Legionistów przedstawiają dość jednolity i spójny
obraz uczuć towarzyszących im w obliczu codziennego obcowania ze śmiercią
i koniecznością zabijania. Pomimo ciągłego narażania życia większość z żołnierzy
nie uważała się za bohaterów. Według panującej wśród nich opinii na takie miano
zasługiwali jedynie ich polegli koledzy3.
3

Kotarba A., op. cit., s. 203.
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Z powodu dużych odległości obu walczących stron do bezpośrednich walk
z przeciwnikiem dochodziło niezwykle rzadko. W większości starć legioniści po
prostu beznamiętnie ostrzeliwali wskazany odcinku frontu, zakładając, że „kto
z nieprzyjaciół upiera się siedzieć akurat w ostrzeliwanej przestrzeni, ten może być
ranny lub zabity”4. Na legionowym odcinku frontu ogólnie stosowano zasadę:
„nie łaźcie bracia Słowianie do naszego lasu, to nie będziecie mieli przykrości”5.
Sytuacja taka była w pewnym sensie „komfortowa” dla psychiki żołnierzy,
gdyż nie widzieli skutków swojego ostrzału i na dodatek nie strzelali do człowieka,
tylko do oddalonej sylwetki przypominającej cel na strzelnicy.
Brak nienawiści pomiędzy zdecydowaną większością spośród żołnierzy walczących stron był doskonale widoczny podczas spotkań, do których dochodziło
na ziemi niczyjej. Na całym odcinku frontu obsadzanym przez oddziały legionowe takich możliwości dostarczała jedynie Reduta Piłsudskiego. Niewielka
odległość pomiędzy najbardziej wysuniętymi placówkami Reduty i rosyjskim
„Orlim Gniazdem”6 sprzyjała prowadzeniu rozmów, które były dla żołnierzy
jedną z niewielu rozrywek. Czasami kończyły się one propozycją spotkania. Na
ogół jednak wymiana niezbyt cenzuralnych zdań prowokowała wymianę strzałów
(lub na odwrót)7. Do spotkań z wrogiem dochodziło raczej sporadycznie i to na
ogół na podstawie specjalnych umów zawieranych pomiędzy oddziałami pełniącymi akurat służbę na Reducie i w „Orlim Gnieździe”. Większość kontaktów
miała na ogół czysto handlowy charakter – żołnierze wymieniali tytoń i rum
oraz pieczywo i konserwy8. Oprócz tego zdarzało się, że wrogie strony pożyczały
sobie różne narzędzia (Polacy pożyczyli siekierę9, a Rosjanie z okazji jakiegoś
własnego święta wypożyczyli harmonię, która następnie zwrócili o umówionej
godzinie10). Podczas świąt Bożego Narodzenia legioniści II Brygady zanieśli Rosjanom choinkę11, a według relacji Mariana Dąbrowskiego żołnierze robili sobie
nawet wspólne fotografie12. Zawarte w ten sposób lokalne zawieszenia broni nigdy
nie trwały zbyt długo, na ogół do czasu przybycia zmiany któregoś z oddziałów
pełniących służbę na wysuniętych pozycjach.
Kres temu spokojnemu prowadzeniu wojny, w którym „ostrzeliwanie okopów podczas obiadu uchodziło za brzydki przejaw niekoleżeństwa”13, przyniosła
ofensywa Brusiłowa, która zmieniła sposób postrzegania wojny przez wszystkich
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Składkowski Sławoj F., Moja Służba w Brygadzie, Warszawa 1990, s. 312.
Ibidem, s. 336.
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Sławoj F., op. cit., s. 319.
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jej uczestników. Zmasowany ogień artyleryjski14 i ogromna ilość ofiar po obu
stronach stanowiły dla żołnierzy niesłychanie traumatyczne przeżycie, które
pozostawiło w ich pamięci niezatarty ślad do końca życia15. Atak Rosjan na doskonale przygotowane pozycje przeistoczył się w prawdziwą rzeź. Ogromne masy
nacierających żołnierzy ginęły w przygotowanych przez saperów wilczych dołach,
w rezultacie wybuchów min i pocisków artyleryjskich oraz pod ogniem karabinów
maszynowych. Wieczorem, kiedy to dowództwo rosyjskie zaprzestało posyłania
kolejnych oddziałów do ataku, polscy żołnierze bez rozkazu zaprzestali strzelania
do rannych leżących na przedpolu. Według relacji legionisty Stanisława Mirka
„ktoś zawołał: uchaditie, nie budiem strielat.”16. Wraz z zapadnięciem zmroku
opadł również ferwor walki i do żołnierzy zaczął docierać rozmiar tragedii jaka się
wokół nich rozgrywała. Patrole, które wyszły na przedpole rozpoczęły zbieranie
rannych i zabitych. Poległych chowano w masowych mogiłach, oznaczając krańce
dołów krzyżami17. O sile polskiego ognia świadczył fakt, iż jeden z czwartaków
przechodząc przez zasieki poślizgnął się na oderwanej ludzkiej ręce18. Wielu
rannych i zabitych Rosjan utonęło w okolicznych bagnach, przez które próbowali
przedrzeć się do polskich pozycji19. Z kolei w nocy na Reducie Piłsudskiego, gdzie
przez cały dzień toczyły się najcięższe walki, od rakiet służących do oświetlania
przedpola zapaliła się ściółka leśna i nagromadzone pomiędzy zasiekami a placówką rosyjską suche gałęzie. Powstały w ten sposób pożar stał się przyczyną
śmierci wielu zaplątanych w druty kolczaste rannych rosyjskich żołnierzy. Swąd
palonego ludzkiego mięsa i potworne krzyki nie mających możliwości ucieczki od
ognia Rosjan doprowadzały wielu legionistów na skraj nerwowego wyczerpania20.
Kolejny dzień bitwy przyniósł wdarcie się atakujących na polskie pozycje.
Legioniści, którym udało się przeżyć wspominają, iż wszystkie wydarzenia postrzegali jak zwolniony film i działali bardziej instynktownie, niż z rozmysłem.
(są to typowe objawy tak zwanego „szału bitewnego”) Jak wspominał walczący
w rejonie Polskiego Mostku, gdzie legioniści zostali zmuszeni do przebijania się
przez oddziały otaczających ich Rosjan, Wacław Lipiński: „Moskale szli na nas
taką samą bezmyślna bandą jaką myśmy wyczerpani, wymordowani przebijaniem,
cofali się”21. W takich sytuacjach zabijanie wrogów stawało się czynnością wykonywaną bez zastanowienia, traktowaną jako jeszcze jeden niezbędny warunek
do wyrwania się z piekła walki. Żołnierze, według własnej oceny przeistaczali się
14
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18
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21

Zmasowany ostrzał odciskał na psychice żołnierzy niezapomniane piętno. Szczególnie znienawidzonym
i bardzo źle wpływającym na morale legionistów był odgłos powoli nadlatujących „kuferków”, czyli pocisków
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wówczas w swoiste machiny pozbawione jakichkolwiek uczuć22. Wszechobecność
śmierci, strach przed dostaniem się do niewoli i chęć wyrwania się z piekła walki
pozbawiała żołnierzy także współczucia. Legionista Józef Teslar wspominał, iż
podczas odwrotu z nad Styru bezmyślnie kopnął w marszu konającego austriackiego huzara leżącego akurat na drodze którą szedł jego oddział 23.
Szczególnie dużo emocji wyzwalał wśród żołnierzy bezpośredni kontakt
z doganiającym ich wrogiem. W takich przypadkach legioniści bronili się praktycznie wszystkim co mięli pod ręką, w tym również sygnałowymi rakietnicami,
których pociski były w stanie przebić z bliskiej odległości człowieka 24. Innym ze
sposobów wybawienia się z opresji było wyrzucenie swojego plecaka, który na
ogół zadowalał ścigających wrogów25. Niestety podczas nocnej ucieczki wielu
żołnierzy wpadło do bagien, z których nie byli wstanie się wydostać o własnych
siłach. Niektórych z nich uratowali koledzy i sanitariusze26, ale znaczna część
wpadła w ręce ścigających ich Rosjan lub utonęła. Oto jak zapamiętał to jeden
z wziętych wówczas do niewoli z żołnierzy:
Wbiegłem na tą polaną i zacząłem grzęznąć [...] Biegnący za mną kolega także
wpadł po kolana, mimo że był bliżej brzegu. Odwrócił się, zgarnął wysoką trawę,
położył się na niej karabin, na karabinie oparł najpierw kolano, potem postawił
jedną stopę, następnie drugą i już mniej się zapadając z trudem wyszedł na brzeg.
Cóż, był cyrkowcem, pewnie trenował chodzenie po linie. Usiłowałem zrobić to
samo, ale mój karabin zatonął w bagnie. Rozłożyłem szeroko ręce i położyłem się
na brzuchu na bagnie
W tym momencie wpadli na polanę Rosjanie. Mój kolega podniósł ręce do góry,
lecz pierwszy nadbiegający przebił go bagnetem. Cyrkowiec padając, spojrzał na
mnie takim przestraszonym i pełnym wyrzutu wzrokiem, że zapamiętałem to spojrzenie na zawsze. [...] Wreszcie ktoś przyniósł i podał mi długą żerdź, chwyciłem ją
obiema rękami, dwóch Rosjan stojąc na sosenkach ciągnęło z całej siły i wreszcie
wyciągnęli mnie. [...]
Mój kolega leżał martwy z otwartymi oczami. Zapytali o niego. Opowiedziałem co się stało. Nawet nie okazali zdziwienia, a jeden odezwał się: - Ot, wojna27.
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Walka i śmierć
Duże odległości i sporadyczność bezpośrednich kontaktów z przeciwnikiem
powodowały iż na ogół żołnierze widzieli jedynie śmierć i rany swoich własnych
kolegów. Szczególnie ciężka sytuacja występowała zawsze po dużych bitwach,
gdyż zakłady sanitarne nie nadążały z opatrywaniem rannych żołnierzy. Po ataku na Polską Górę w listopadzie 1915 r. z powodu braku miejsca w zniszczonych
zabudowaniach Wołczecka ranni leżeli w błocie na podwórku przed zakładem
sanitarnym28. Prawie zawsze w takich przypadkach lekarze i sanitariusze padali
ze zmęczenia29, lecz mimo to nikomu nie odmawiali pomocy. Ogólnie stosowaną
zasadą była jak najszybsza ewakuacja ze strefy walki rannych żołnierzy nadających
się do transportu. Sanitariusze dostarczali ich do batalionowych i pułkowych
punktów medycznych, skąd po wstępnym opatrzeniu byli odsyłani dalej przy
pomocy wozów konnych do zakładu sanitarnego brygady30. Rannych, których
nie można było leczyć na miejscu odsyłano pociągami sanitarnymi do szpitali
znajdujących się w głębi kraju31. Z kolei lekko rannych w myśl postanowień regulaminu natychmiast po opatrzeniu odsyłano do macierzystych oddziałów32.
Bojowe podniecenie powodowało iż ranni żołnierze początkowo nie czuli bólu,
a o tym, że zostali zranieni dowiadywali się od kolegów. Było tak min. w przypadku strzelca, któremu kula przebiła na wylot twarz33.
W warunkach polowych lekarze dysponowali jedynie najprostszymi medykamentami takimi jak: bandaże, środki dezynfekujące i znieczulające oraz opium,
kamfora i morfina. Z powodu braku leków i fatalnych warunków higienicznych
sami lekarze nie wierzyli w możliwość uratowania większości ze swoich pacjentów.
Wśród rannych żołnierzy popularna była taka króciutka rymowanka:
Łapiduch mi robi trumnę, robi trumnę,
A ja jemu gówno umrę.34
Spośród wszystkich rannych najgorsza była sytuacja postrzelonych w brzuch.
Jedyna nadzieją dla nich było samoistne zasklepienie się ran w jelitach. Z tego też
powodu nie można było ich przenosić i pomimo ogromnego pragnienia nie wolno
było im pić nawet odrobiny wody35. W zasadzie pomoc dla rannych w brzuch
ograniczała się jedynie do unieruchomienia, podawania morfiny lub opium,
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Panaś J., Pamiętniki Kapelana Legionów, Lwów 1920, s. 120.
Por. opis bitwy pod Kuklami, Składkowski Sławoj F., op. cit., s. 272 i następne.
Ibidem, s. 273.
Listy strat zawierają informacje o miejscu leczenia rannych żołnierzy oraz o miejscu pochówku zmarłych
podczas transportu. – Listy Strat Legionów Polskich nr 1 – 7, Piotrków 1915 – 1916.
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założenia im powierzchownych opatrunków i podstawiania tacek na krwawe
wymiociny. Większość zranionych w ten sposób żołnierzy umierała w okropnych
męczarniach w przeciągu kilku lub kilkunastu godzin, choć cierpienia niektórych
przeciągały się do wielu dni. Właśnie w ten sposób zmarł ranny kulkami szrapnelowymi pierwszy komendant Polskiej Organizacji Wojskowej por. dr Żuliński36.
Jeden z najbardziej wstrząsających opisów śmierci żołnierzy rannych w ten
sposób przytacza dr Składkowski:
Koło drugiej i pół w nocy obudziło mnie wołanie rannego w brzuch Prusaka,
leżącego pod piecem na słomie. Wśród stękań jego usłyszałem nagle kilka słów po
polsku: „Panie ty dobry, hilfe.” Nachyliłem się nad nim, patrzył na mnie błagalnie,ściskając brzuch rękami – co wam jest? zapytałem, „boli bardzo?, mówcie po
polsku, albo po niemiecku”. Ranny oblizał suchym językiem spieczone wargi po
czym wyrzucił: „Magenschmercen!”. Widocznie nie umiał powiedzieć po polsku
jak są bóle brzucha . Dałem mu znów opium, po czym musiałem ratować rannego
w klatkę piersiową, ale w dolnej jej części, tak iż nie byliśmy pewni, czy ma cały
żołądek. Odmówiliśmy wobec tego dania mu wody. Prosił o nią strasznie, szczególnie gdyśmy dawali pić innym rannym, „Obywatelu poruczniku, dajcie choć tę
łyżkę kawy, co jeszcze została, na rany Chrystusa, jeśliście koledzy! - wołał przed
naszym zaśnięciem. Bojąc się przedsiębiorczości naszych rannych, wodę i kawę
postawiliśmy na kominie za półprzytomnym już Prusakiem, który jak się okazało
jest zniemczonym Polakiem. Zostawiliśmy jednak kubek z wodą na oknie, obok
sanitariusza Kalendy. Otóż ranny w płuca, korzystając z naszego snu chciał dowlec
się z noszy do kubka na oknie. Zwlókł się więc na rękach, a nogi zostały mu na
noszach, gdyż brakło mu już sił. Szukając oparcia, objął biedak za szyję leżącego
obok z rozszarpanym brzuchem trupa i na jego głowie oparł swoją. Tak zastałem
go z przekrwawionym opatrunkiem już nieprzytomnego. [...] Znów doszło do mnie
wołanie Prusaka spod pieca. Nachyliłem się nad nim. Patrzył jeszcze przytomnie
i mówił: „Herr Stabsarzt, helfen sie mir!”, Powiedziałem mu po polsku: Leżcie
spokojnie, bóle wkrótce przejdą”. Spojrzał na mnie, a potem patrząc w niebo: „Herr
Gott, Du wirst mir helfen. Ich werde schon sterben!”. Potem odwrócił głowę do pieca
i, półprzytomnie już, zaczął po polsku: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie...”. Nagle
zakrztusił się rzadką falą wymiocin. Podstawiłem mu tackę nerkowatą, ten ostatni
sprzęt, który jak wiatyk lekarski daje się umierającemu rannemu w brzuch. Ostatni
sprzęt, który potrzebny jest mu na tym świecie. Obejrzałem resztę rannych. Leżeli
spokojnie... usnąłem wyczerpany.
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Żuliński Tadeusz ps. Roman Barski, 1889 – 1915, z wykształcenia lekarz, oficer Związku Strzeleckiego,
Komendant Główny POW, w 1915 r. zorganizował batalion warszawski POW i na jego czele wyruszył na
front, śmiertelnie ranny w bitwie pod Kuklami. - Cygan Wiktor, op.cit., T 1, s. 111.
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Była już piąta, gdy obudził mnie krzyk: „Strasznie mnie wymiotuje!”, zerwałem
się i pośpieszyłem do „Prusaka” myśląc że to on woła. Niestety „Prusak” był już
martwy, krzyczał zaś żołnierz leżący obok37.
W opiece nad rannymi i umierającymi żołnierzami oprócz lekarzy i sanitariuszy ogromną rolę odgrywali wojskowi kapelani, którzy oprócz udzielania
sakramentów wspierali ich psychicznie. Do ich obowiązków należało również
prowadzenie ewidencji zmarłych. Na podstawie dokumentów osobistych zmarłego księża wypełniali metryki śmierci38. Bardzo wstrząsający i jednocześnie
wzruszający opis śmierci przytacza legionowy kapelan ks. Józef Panaś39:
Serce mi się krajało gdy na placu opatrunkowym zobaczyłem w nędznej szopie
i na dworze wśród pluty jesiennej wielu ciężko rannych moich dawnych przyjaciół
i znajomych. Pod ścianą na noszach leżał kilkunastoletni legionista, znękany
przykrym widokiem tylu rannych z razu go nie poznałem, dopiero po spowiedzi
on sam zapytał mnie czy go sobie przypominam z Karpat; był to Bartuś Murmyło,
który w Karpatach dokazywał cudów waleczności i sprytu. „ Muszę umierać tu na
tych błotach z daleka od swoich”. Począłem go pocieszać nadzieją, że wyzdrowieje,
odpocznie sobie w szpitalu, i znów do nas powróci, ale on spokojnym głosem odrzekł:
„wiem na pewno, że jeszcze dziś umrę, bo widziałem wielu tak samo rannych, ale
proszę księdza, proszę mi powiedzieć czy będzie Polska?
Łzy stanęły im w oczach na widok tego szlachetnego jak kryształ chłopca, którego
życie spaliło na ołtarzu ojczyzny i rzekłem pełen nowej otuchy: Będzie z pewnością,
a ty pamiętaj, gdy będziesz w niebie modlić się do Boga, by skrócił dni naszej męki.
5 listopada pochowałem Murmyłę na wołczeckim cmentarzu... 40.
Księża prawie zawsze starali się uczestniczyć w pogrzebach oraz w miarę możliwości odwiedzać rannych. Jedną z najczęstszych intencji mszalnych były prośby
o zbawienie dla poległych. Oprócz zwykłych mszy odprawiano także specjalne
nabożeństwa za zabitych na polu walki, zwłaszcza po dużych i krwawych bitwach41.

37
38
39

40
41

Składkowski Sławoj F., op. cit., s. 277 - 278.
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Żołnierze ginęli nie tylko w wielkich bitwach, ale również podczas walk pozycyjnych. Choć straty nie były wówczas duże, to jednak miejscowe cmentarze
zapełniały się w zatrważającym tempie. Przyzwyczajenie do ostrzału powodowało,
że legioniści zupełnie ignorowali tzw. ślepe strzały (czyli te oddawane z dużej
odległości i bez celowania)42. Również ogień artyleryjski nie czynił, zwłaszcza na
młodszych żołnierzach, większego wrażenia i nie był w stanie ich nawet obudzić ze
snu43. Wielu legionistów ginęło i odnosiło rany na skutek chodzenia po wierzchu
okopów44, lub wyglądania przez okienka strzelnicze45.
Miejsce przyzwyczajenia się do ostrzału bardzo często zajmowała brawura
i chęć popisania się przed kolegami. Niektórzy z żołnierzy dla rozrywki zakładali
się kto najdłużej wystoi ściągając na siebie ogień46, a dwóch oficerów ułanów po
pijanemu zestrzeliwało sobie orzełki z czapek47. Jeden z legionistów został postrzelony przez Rosjan w tylną część ciała, w momencie kiedy poszedł pod ich
druty kolczaste załatwiać swoją potrzebę. Później koledzy śmiali się z niego że:
powinien dostać medal waleczności, że tak sam jeden tylko z bagnetem w ręku”
poszedł pod druty i został ranny48
Chęć uniknięcia podejrzeń o tchórzostwo, zwane popularnie cykorią49 zmuszała do niepotrzebnego przebywania (oczywiście z odpowiednim fasonem)
w niebezpiecznych miejscach. Odwagą w ten sposób wykazywał się nawet Józef
Piłsudski, który odwiedził podczas najcięższych walk redutę swojego imienia50,
a kilka miesięcy wcześniej spacerował pod Koszyszczami po polu, na którym
grasował rosyjski snajper zwany przez legionistów „hrabryj Pietka”. Chęć naśladowania wodza i strach przed pohańbieniem się w oczach żołnierzy zmuszała
do podobnego ryzyka innych oficerów, w tym również i adiutanta Piłsudskiego
Wieniawę51. Do najbardziej brawurowych dowódców należał komendant 4 pp.
pułkownik Bolesław Roja52, który nie tylko osobiście uczestniczył w patrolu na
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bagnach w pobliżu Optowej,(został wówczas ranny)53, ale bardzo często bez potrzeby przechadzał się nad okopami i jednocześnie rozkazywał żołnierzom aby
robili to samo54.
Czasami śmierć była wynikiem wypadku z bronią55, ale niestety znacznie częściej jej przyczyną była zwykła ludzka głupota - nad Stochodem jeden z żołnierzy
wszedł na ziemiankę i dla żartu zaczął machać białą szmatą w kierunku Moskali.
W odpowiedzi Rosjanie rozpoczęli ostrzał artyleryjski, w wyniku którego oprócz
pechowego żartownisia zginęło jeszcze pięciu jego kolegów56.
Podczas walk pozycyjnych śmierć prawie zawsze przychodziła w najmniej
oczekiwanych momentach. W pobliżu Sitowicz nad Stochodem pocisk uderzył
w kuchnię polową akurat podczas wydawania obiadu57, a w okolicach Wołczecka
w wigilię 1915 r. granat rosyjski zabił jednego z artylerzystów58.
Listę ofiar wojny wypełniały także straty niebojowe. Zdarzały się samobójstwa,
jednak największe spustoszenia czyniły choroby zakaźne, takie jak cholera czy
czerwonka, których nasilenie można było zaobserwować jesienią 1915 r podczas
wkraczania na Wołyń. Sytuację udało się opanować dopiero po ustabilizowaniu
się frontu i zapewnieniu odpowiednich standardów higienicznych, Z kolei zimą
groźne stawały się zapalenia płuc i inne choroby związane z przechłodzeniem
organizmu. Pomimo starań lekarzy nie wszystkich udawało się uratować, jednak
mimo wszystko odsetek wyleczonych był duży59.
W czasie walki zdarzały się także przypadki cudownego ocalenia. Czasami
jakiś wewnętrzny głos nakazywał udanie się żołnierzom w inne miejsce lub pozostanie w tym w którym się znajdują60. Szczęście nie zawsze przyjmowało formę
przeczucia nakazującego opuszczenie zagrożonego miejsca. Pod Kuklami jeden
z podoficerów został trafiony w szyję w ten sposób iż kula przestrzeliła mu kołnierz
i pozostawiła otarcie na skórze61. Zdarzało się że wybuchy pocisków odrzucały
jedynie znajdujących się w ich pobliżu żołnierzy nie robiąc im żadnej krzywdy62.
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Znane były również przypadki trafienia kulkami szrapnelowymi kończące się
tylko posiniaczeniem (kulki te pochodziły z tzw. bocznego promienia rozrzutu)63.
Ciągłe obcowanie ze śmiercią powodowało, iż na jej temat powstawało wiele
przesądów. Jednym z nich był ten mówiący, iż wylot kuli czuje się jako uderzenie64. Oprócz legend legioniści tworzyli także swoisty czarny humor, którego
przykładów dostarczają nam autorzy naszych źródeł:
W okopie upadł zabity, trafiony kulą w głowę, drugi ranny stękał głośno. Trzeci
zniecierpliwiony, głodny i zły, woła: „Czego krzyczysz, tamten w głowę dostał i nic
nie mówi, a ty w nogę i zaraz wrzeszczysz!”65.
Druga podobna historia opowiadała o lekarzu który bojąc się wyjść z pod
ognia i pójść do ułana któremu urwało nogi stwierdził: „niech do mnie przyjdzie
to go opatrzę”66.
Stosunek do śmierci i w ogóle do całej wojny nigdy nie był stały i zmieniał
się w zależności od stażu i doświadczenia danego żołnierza. Wyruszająca na
front romantycznie nastawiona młodzież była przekonana że zginie dla dobra
Ojczyzny w jakiś piękny, historyczny sposób i broniła się przed odesłaniem do
szpitala obawiając się, że wojna się bez nich skończy67.
Próbując ostatecznie odpowiedzieć na pytanie jaki był stosunek legionistów do
śmierci trzeba zacytować Wacława Lipińskiego, który po długich przemyśleniach
u kresu kampanii wołyńskiej zanotował:
A śmierć? Teraz już do niej został cynizm. I to nie lada jaki. Taki lepszy. Zaś
w świadomości to jedno. Tęgie uderzenie, i nic nie wiesz. Koniec.” 68
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Death on a battlefield - the attitude of the Polish soldiers to killing
and dying during the campaignin Volhynia in 1915-1916
(Summary)
The theme of this publication is the attitude of the soldiers of the Polish Legions
to death on the battlefield and the need for slain enemy. Description of the feelings of ordinary soldiers will not find in official reports and staff documents. The only source that allows to explore this very important subject, they are soldiers’ diaries and memoirs. Material
is very important if only because of the fact that their authors were soldiers who came from
different social groups do not always intellectual. Particular attention was paid to work so.
wołyńskiemu period, which lasted from September 1915 to the beginning of October, 1916
During this period the Polish Legions fought some very bloody battles such as about Kukle,
Kostiuchnówkę, Koszyszcze and Polish Mountain. Analyzing the memories and records
of Legionnaires (including Adam Benisza, James Hofman, Joseph Tester or Boleslaw Wieniawa Długoszowskiego) must be heldthat represent a fairly uniform and consistent view
of the accompanying feelings in the face of daily communion with death and the necessity
of killing. It is important that there was no hatred between the overwhelming majority
of soldiers fighting parties. An end to this calm warfare, where - as stated in his memoirs
Boleslaw Wieniawa Długoszewski - shelling the trenches during the dinner was considered
the ugly manifestation niekoleżeństwa brought Brusiłowa offensive that changed the
perception of war by all its participants. Meant that radically changed the perception of
death and human suffering. Hostilities lasted what then took another, more massive and yet
ruthless character. Any actions that were taken by the fighting soldiers took the character
of the instinctive, reducing the fighting to, killing machines. Witnessing the deathand
suffering of the soldiers were not only their fellow troops but also doctors, paramedics
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and military chaplains, performing their duties in equally horrible conditions. Very often
the cause of death of soldiers was the recklessness and lack of precautions such as walking on the lines of defense. An example of such a nonchalant behavior may be evenand
attitude of Jozef Pilsudski, who walked under Koszyszczami the field, which roamed
the land by Russian sniper called Legionnaires hrabryj Piętka. The ratio for death was
different depending on the age of the soldier and the conditions under which he had to
fight. However, the hostilities that led Polish Legions had a great trackon the psyche of the
combatants, as evidenced by the detail of written materials, memoirs, and relationships.
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materiały archiwalne
do działalności wojskowej prokuratury
rejonowej we wrocławiu z lat 1946-1955 jako
źródło do badań historyczno-prawnych
nad wojskowym wymiarem sprawiedliwości
na dolnym śląsku
beata machay
grażyna trzaskowska

J

ednym z warunków przejęcia w 1944 r. pełni władzy w Polsce przez komunistów było jak najszybsze zlikwidowanie zbrojnej opozycji politycznej. W sytuacji,
gdy opór ludności cywilnej wspierał działania londyńskiego rządu emigracyjnego,
nowa władza zdecydowała się na użycie wyjątkowych środków represji i zalegalizowanie przemocy. Za najkorzystniejszy sposób ugruntowania tych form działania
uznano prawomocne wyroki sądów, które jednoznacznie legitymizowały działania
władz. Wymagało to jednak dokonania przeobrażeń organizacyjno-legislacyjnych
istniejącego sądownictwa, w taki sposób, aby wyroki te mogły stać się faktycznym
narzędziem represji państwa1. Niezbędne zmiany wprowadzano dekretami, które
nowelizowały przedwojenne ustawy. Jeden z ówczesnych prawników, S. Żurawicki, tak komentował ten stan: Nowa treść jaką wnosi do naszego życia demokracja
ludowa, musi znaleźć również odbicie w nowym prawie, tym bardziej, że ta nowa
ludowa treść nie daje się pomieścić w starych przedwrześniowych formach2. Zaś
Leon Chajn, wiceminister sprawiedliwości, dodawał: Nadzwyczajna sytuacja,
jaka się w Polsce wytworzyła wymagała nadzwyczajnych środków i metod, wymagała nadzwyczajnego ustawodawstwa, często odbiegającego od utartych zasad
i obyczajów. Niekiedy trzeba było łamać uświęcone tradycją kanony prawnicze3.
1

2
3

A. Rzepliński, Przystosowanie ustroju sądownictwa do potrzeb państwa totalitarnego w Polsce w latach
1944-1956 [w:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956, Warszawa 200, s. 9; Idem,
Sądownictwo w Polsce Ludowej, Warszawa 1989, s. 13.
S. Żurawicki, Tendencje prawodawcze demokracji ludowej, WPP 1946, nr 2-3, s. 118.
L. Chajn, Trzeci rok, DPP 1946, nr 7, s. 6.
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Dzięki wspomnianej wyżej reorganizacji główną rolę w walce z opozycją
polityczną zaczęły odgrywały sądy i prokuratury wojskowe, których jurysdykcji
poddano ludność cywilną, ściganą za przestępstwa polityczne. Takie rozwiązanie wynikało z faktu, iż od 1943 r. istniał i sprawnie działał wojskowy wymiar
sprawiedliwości (oparty na radzieckich wzorcach i całkowicie podporządkowany
nowej władzy), umożliwiający błyskawiczne karanie „przestępców”4. Natomiast
powszechny wymiar sprawiedliwości był dopiero powoli organizowany, a poza
tym, ludowa władza nie ufała przedwojennym prawnikom.
W ten oto sposób, wojskowy wymiar sprawiedliwości zajął szczególne miejsce - jak to ujął J. Poksiński: […] w systemie organów przemocy komunistycznego
państwa[…], natomiast prawo było: […] narzędziem realizacji polityki państwa
oraz ideologicznych celów Polskiej Partii Robotniczej, a następnie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej5.
Po raz pierwszy ludność cywilną za przestępstwa polityczne poddano właściwości sądów wojskowych na mocy art. 5 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego
wprowadzonego w życie dekretem PKWN z dnia 23 września 1944 r., który
stanowił: Kodeks karny wojskowy stosuje się do: a) żołnierzy Wojska Polskiego; b)
obowiązanych do służby wojskowej lub pomocniczej z chwilą powołania; c) jeńców
wojennych i zakładników, pozostających pod nadzorem administracji wojskowej;
d) innych osób, w przypadkach prawem określonych6. Przepisy te uzupełniał art.
8 dekretu o ustroju sądów wojskowych i prokuratur wojskowych, także z dnia 23
września 1944 r. mówiący, że: W czasie wojny, mobilizacji lub gdy wymaga tego
interes obrony Państwa, może Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego na wniosek
Kierownika Resortu Obrony Narodowej poddać drogą rozporządzenia właściwości
sądów wojskowych, osoby, podlegające właściwości sądów powszechnych; za przestępstwa, które uzna za niebezpieczne dla obrony państwa7. Omawiane przepisy
zostały rozwinięte w kolejnych dekretach: z 30 października 1944 r. o ochronie
Państwa oraz z 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych
w okresie odbudowy Państwa, zastąpionym następnie 13 czerwca 1946 r. dekretem
o tym samy tytule8. Obowiązkiem wszystkich istniejących w tym czasie prokuratur
wojskowych, stało się ściganie przestępstw poddanych właściwości wojskowych
organów ścigania. Szczególna rola przypadła tu wojskowym prokuraturom garnizonowym, które prowadziły sprawy związane z przestępstwami przeciwko
Państwu, wynikające z wymienionych wyżej dekretów (tak zwane przestępstwa
4

5
6
7
8

Komuniści tworząc polskie formacje wojskowe na terenie ZSRR w 1943 r., opracowali przepisy normujące
wymiar sprawiedliwości (prawo karne materialne i procesowe oraz przepisy dotyczące ustroju wojskowych
organów wymiaru sprawiedliwości). Derogowano całe prawo wojskowe II Rzeczypospolitej i stworzono od
podstaw nowe, maksymalnie nasycając je rozwiązaniami radzieckiego ustawodawstwa.
J. Poksiński, My, sędziowie, nie od Boga..., Warszawa 1996, s. 15.
Dz. U. 1944, nr 6, poz. 27.
Ibidem, poz. 29.
Ibidem, nr 10, poz. 50; ibidem, 1945, nr 53, poz. 300; ibidem 1946, nr 30, poz. 192.
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dekretowe). Przy czym, prokuratury te mogły nadzorować je bezpośrednio lub
za pośrednictwem organów bezpieczeństwa publicznego9.
Bardzo szybko okazało się jednak, że objęcie jurysdykcją wojskową ludności
cywilnej doprowadziło do niewydolności wojskowego aparatu sądowo – prokuratorskiego, którego głównym zadaniem do tej pory, było sprawowanie wymiaru
sprawiedliwości w siłach zbrojnych. Nie był on ani organizacyjnie, ani kadrowo
przystosowany do rozpatrywania spraw osób cywilnych. Masowość spraw ściganych z wymienionych wyżej dekretów, w zderzeniu ze szczupłą obsadą personalną
wojskowego wymiaru sprawiedliwości, wymusiła konieczność powołania nowych
sądów i prokuratur wojskowych, nieprzewidzianych prawem o ustroju sądów
wojskowych i prokuratury wojskowej z 23 września 1944 r.10 W związku z tym
rozkazem Ministra Obrony Narodowej z 20 I 1946 r. zostały powołane wojskowe sądy rejonowe i wojskowe prokuratury rejonowe, podlegające bezpośrednio
Najwyższemu Sądowi Wojskowemu (NSW) i Naczelnej Prokuraturze Wojskowej
(NPW)11. Strukturę terytorialną tych organów dostosowano do podziału administracyjnego kraju. Prokuratury zorganizowano na szczeblu wojewódzkim, tj.
swoim zasięgiem działania objęły obszar województwa, także ich siedziby zostały
ulokowane w miastach wojewódzkich12. Pod względem właściwość rzeczowej
i osobowej dostosowano je do struktury WSR13. Do głównych zadań WPR należał bezpośredni nadzór nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach
wymierzonych przeciwko osobom cywilnym, oskarżonym o przestępstwa z art.
85 - 88, 101 - 103 KKWP oraz z I rozdziału dekretu z dnia 16 listopada 1945 r.,
o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa,
zastąpionym następnie dekretem o tym samym tytule z dnia 13 czerwca 1946 r.14
W/w przepisy KKWP posłużyły do powszechnego represjonowania ludność
cywilnej za tzw. działalność w organizacjach kontrrewolucyjnych. W praktyce
znowelizowane ustawodawstwo umożliwiło likwidację opozycji politycznej.
9
10
11

12
13
14

J. Nazarewicz, Wojskowe prokuratury specjalne(1944 – 1957), WPP 1973, nr 4, s. 453.
Dz. U. 1944, nr 6, poz. 29.
A. Kochański, Polska 1944-1991. Informator historyczny Tom I. Podział administracyjny, ważniejsze akty
prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944-1956),Warszawa 1996, s. 124-125. Tekst rozkazu nr 023 opublikowano jako aneks nr 2 do: M. Zaborski, Oni skazywali na śmierć...Szkolenie sędziów wojskowych w Polsce
w latach 1944 –1956 [w:] Skryte oblicze systemu komunistycznego. U źródeł zła.., red. R. Bäcker, P.Hübner,
Warszawa 1997, s. 142 – 145. O politycznym podłożu powołania wojskowych prokuratur rejonowych pisał
J. Muszyński, twierdząc, że: Wojskowe prokuratury rejonowe były organami powołanymi głównie do walki
z kontrrewolucyjnym podziemiem, idem, Zasady ustrojowe sądownictwa wojskowego i prokuratury wojskowej
w Polsce Ludowej, Warszawa 1964, s. 191; J. Nazarewicz uważał natomiast, iż WPR były ukierunkowane jedynie
na zwalczanie przestępstw kontrrewolucyjnych, J. Nazarewicz, op. cit., s. 454; A. Murzynowski i J. Rezler,
uważali, że WPR powołano: Dla zapewnienia większej skuteczności walki z tego rodzaju [kontrrewolucyjną
– przypis BM] przestępczością, A. Murzynowski, J. Rezler, Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 19441970, Warszawa 1972, s. 23.
WPR zostały utworzone w następujących miastach: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach,
Kielcach, Krakowie, Koszalinie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Łodzi, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu.
J. Muszyński, op. cit., s. 191; J. Nazarewicz, op. cit., s. 454; M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa
Polski Ludowej, Warszawa 2003, s. 255.
Dz. U. 1944, nr 6, poz. 27; ibidem 1945, nr 53, poz. 300; ibidem 1946, nr 30, poz. 192.
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Przyczyniło się do tego również częste orzekanie przez sędziów kary śmierci.
Ten najwyższy wymiar kary, stanowił bowiem jedno z narzędzi, skrupulatnie
wykorzystywanych przez wojskowe sądy rejonowe. Podobnie dekret z dnia 16
listopada 1945 r., odznaczał się dużym stopniem represyjności, przewidując
bardzo surowe sankcje karne (łącznie z karą śmierci). Dotyczyło to zwłaszcza
przestępstw wymienionych w Rozdziale I - przeciw bezpieczeństwu publicznemu
(z trzynastu artykułów, siedem było zagrożonych karą śmierci). Ponadto po wejściu
w życie dekretu z dnia 26 października 1949 r., o ochronie tajemnicy państwowej
i służbowej w gestii omawianych prokuratur znalazły się też sprawy przeciwko
sprawcom przestępstw z art. 3 – 8 tego dekretu (dotyczyły one ujawnienia tajemnicy państwowej lub służbowej)15. Oprócz osób cywilnych kompetencjom
WPR, w podobnym zakresie, podlegali funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej
(MO), Urzędu Bezpieczeństwa (UB), Straży Więziennej (SW) oraz żołnierze
terenowych jednostek Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW). Ofiary
represji wojskowego wymiaru sprawiedliwości, to przede wszystkim działacze
zbrojnego podziemia, lecz także zwykli ludzie posądzeni o godzenie w interesy
kraju, tj. o dywersję, sabotaż, nielegalne posiadanie broni, krytykę istniejącego
ustroju, itp. Wojskowe sądy oraz prokuratury rejonowe zlikwidowano na mocy
ustawy z dnia 5 kwietnia 1955 r., o przekazaniu sądom powszechnym dotychczasowej właściwości sądów wojskowych w sprawach karnych osób cywilnych,
funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa publicznego, Milicji Obywatelskiej
i Służby Więziennej. Ich kompetencje w w/w zakresie przejęły sądy powszechne16.
Jednym z ogniw krajowej struktury wojskowych prokuratur rejonowych była
WPR we Wrocławiu, powołana do życia na podstawie rozkazu organizacyjnego nr
023/Org. Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego (NDWP) z 20 stycznia 1946 r.17
Terytorialnie (zgodnie z właściwością miejscową) obejmowała początkowo okrąg
dolnośląski a następnie województwo wrocławskie18 . Działalność WPR i WSR we
Wrocławiu trwała 9 lat. Efektem współpracy tych organów, było doprowadzenie
do skazania ok. 11316 osób. Najwięcej osób skazano w 1948 r. –1538 i w 1949
r. – 1299, a najmniej w 1954 r. – 446 osób. W latach 1946 – 1955 wydano wyroki
wobec około 536 kobiet, co stanowiło około 5- 7% ogółu skazanych. Do 1948 r.
roczna liczba spraw utrzymywała się na stałym poziomie i wynosiła około 1000.
Odtąd notuje się nieznaczny spadek tego typu procesów. Wśród aresztowanych
przez WPR we Wrocławiu byli również ubecy i milicjanci. W latach 1946 - 1955
w procesach politycznych skazano około 2085 pracowników UB i MO. Oskarżano
15
16
17

18

Ibidem 1949, nr 55, poz. 437.
Ibidem 1955, nr 15, poz. 83.
Rozkaz organizacyjny NDWP nr 023/Org. z 20. I. 1946 r., ASS MON 283/56/3. ASS MON 262/56/10. Cyt. za
J. Nazarewicz Udział Prokuratury Wojskowej w ochronie ludowo – demokratycznego ustroju w Polsce w latach
1944 – 1955, WPP 1983, nr 2, s. 222.
Zmiany zasięgu terytorialnego wrocławskiej WPR wynikały z zachodzących zmian w podziale administracyjnym kraju, A. Kochański, Polska 1944-1991, op. cit., s. 15; Dz. U. 1946, nr 28, poz.177; ibidem. 1950, nr
28, poz.255.
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ich o takie przestępstwa, jak: grabieże, rozboje, szpiegostwo, dezercja, oskarżenia
o pomoc więźniom politycznym, czy niewłaściwe poglądy polityczne19.
Przedmiotem niniejszego opracowania są materiały archiwalne dotyczące
organizacji i funkcjonowania Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu
z lat 1946-1955 oraz ich wykorzystanie do badań nad represjami okresu stalinowskiego. Przez wiele lat materiały te przechowywane były w różnych archiwach na
terenie Wrocławia oraz Warszawy, tj. w Archiwum Państwowym we Wrocławiu,
w Archiwum Filii nr II Wojsk Lądowych we Wrocławiu (obecnie w Oleśnicy) oraz
Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie. W 2003 r. na mocy ustawy
z 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, znaczna ich część została przekazana do wrocławskiego
Oddziału IPN oraz Oddziału IPN w Warszawie20. We wrocławskim Oddziale IPN
liczą 2785 j.a.21 Co istotne omawiany zasób należy do jednych z najlepiej zachowanych w Polsce. Współcześnie niewiele regionów (województw) może poszczycić
się, tak kompletnymi aktami ówczesnych wojskowych prokuratur rejonowych.
Mimo, to po 1989 r., kiedy pojawiły się nowe możliwości badawcze, dzieje WPR
we Wrocławiu były podejmowane jedynie na marginesie innych badań22. Dopiero
w ostatnich latach działalność tej instytucji doczekała się opracowania monograficznego w postaci pracy doktorskiej23. Stąd wydaje się, że poniższe uwagi
przedstawiające ogromne możliwości poznawcze, ukryte w źródłach archiwalnych
wrocławskiej WPR, pozwolą na pogłębienie dotychczasowego stanu wiedzy nad
problemami wojskowego wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Podstawowe znaczenie dla tytułowych badań historyczno-prawnych mają
bogate archiwalia dotyczące działalności WPR we Wrocławiu z lat 1946-1955,
które do 2003 r. przechowywane były w Archiwum Filii nr II Wojsk Lądowych
we Wrocławiu24. Obecnie ta część zasobu wrocławskiej WPR, na mocy ustawy
z 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
19
20
21

22

23
24

M. Chmielewska, G. Trzaskowska, Tym, których pozbawiono życia i czci. Dokumenty z procesów politycznych
lat 1946-1955, Wrocław 2003, s. 5.
Dz. U. 1998, nr 155, poz.1016 z póź. zm.
Są to materiały Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu 1946-1955 [dalej: WPR Wrocław] zgromadzone w Archiwum wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu [dalej: AIPN
Wr.]. Materiały te przejęto na podstawie umowy użyczenia: z Archiwum Wojsk Lądowych Filia nr 2 we
Wrocławiu [dalej: AWL II] - 366 j.a oraz z Archiwum Państwowego we Wrocławiu [dalej: APWr.]- 2389 j.a.
K. Szwagrzyk, Winni? Niewinni?, Wrocław 1999; idem, Golgota Wrocławska 1945 – 1956, Wrocław 1996;
idem, Straceni na Dolnym Śląsku 1945 –1956, Wrocław-Rzeszów 2002. Autor ten zajmował się problematyką
WPR we Wrocławiu w związku pracą nad zagadnieniami wojskowego wymiaru sprawiedliwości okresu
stalinowskiego. Tematyka ta doczekała się również kilku wystaw archiwalnych, np: Zmarli zobowiązują
żyjących - wystawa w kościele św. Marcina we Wrocławiu, 1988 r., por.: katalog wystawy Zmarli zobowiązują
żyjących, oprac. I. Kluba i D. Skraba, Wrocław 1988; Tym, których pozbawiono życia i czci - wystawa w Archiwum Państwowym we Wrocławiu w 2003 r., por.: katalog wystawy - M. Chmielewska, G. Trzaskowska,
op. cit.
B. Machay, Wojskowa Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu w latach 1946-1955, msp. pracy doktorskiej,
Wrocław 2007, Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.
AWL II, WPR Wrocław, 107/1-366.
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Narodowi Polskiemu, jest przechowywana w Archiwum IPN Oddział we Wrocławiu25. Do najbardziej wartościowych w tym zbiorze akt należą: książki rozkazów
dziennych szefów WPR we Wrocławiu, rozkazy personalne, rozkazy wewnętrzne
własne, sprawozdania statystyczne i opisowe, korespondencja – ogólna, personalna
i tajna, ponadto różnego rodzaju zaświadczenia, ewidencja personalna, protokoły
przesłuchań aresztowanych, karty ewidencyjne, opis spraw zarejestrowanych
w kancelarii ogólnej oraz akta osobowe kadry wojskowej i pracowników cywilnych wrocławskiej WPR.
Książki rozkazów dziennych szefów WPR stanowią szczególną dokumentację
kolejnych dni funkcjonowania wrocławskiej Prokuratury, począwszy od momentu
rozpoczęcia jej działalności, aż do dnia likwidacji. Każdy taki rozkaz opatrzony
jest datą, numerem oraz podpisem szefa WPR we Wrocławiu. Ewidencjonowano je odrębnie w ramach poszczególnych lat. Dokumenty te sporządzane były
w postaci rękopisów wykonanych piórem i w takiej formie zachowały się do
dnia dzisiejszego. Analiza ich treści przynosi m.in. podstawowe dane na temat
organizacji WPR we Wrocławiu. Można dokładnie określić np. dzień rozpoczęcia
i zakończenia pracy tej instytucji, ponadto ustalić kolejne lokalizacje siedzib,
które zmieniały się na przestrzeni lat. Podobnie można prześledzić kształtowanie
się struktury organizacyjnej i obsady personalnej pracowników (mundurowych
i cywilnych). W tym ostatnim przypadku książki rozkazów dziennych stanowią
bogatą bazę danych osobowych, takich jak: imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, stopnie wojskowe oraz stanowiska. Ponadto zawierają też
adnotacje o wyjazdach służbowych, wynagrodzeniach, awansach, nagrodach
i karach, etapach dalszej edukacji, przeniesieniach służbowych, oraz o okresach
chorobowych. Rozkazami ustalano też szczegółowe zakresy obowiązków dla
poszczególnych funkcjonariuszy oraz różnego rodzaju obowiązkowe szkolenia
kadry wojskowej i pracowników kontraktowych np.: instruktażowe, wojskowe,
prawnicze oraz polityczne26.
Kolejnym rodzajem dokumentacji zgromadzonej w aktach WPR we Wrocławiu
są sprawozdania statystyczne i opisowe27. Mają one wyjątkową wartość poznawczą.
Zachowane w postaci skoroszytów, zostały usystematyzowane chronologicznie
według lat. Dokumenty te składają się z dwóch integralnych części - statystycznej
i opisowej. Sprawozdania statystyczne były sporządzone odręcznie ołówkiem lub
piórem, mają formę tabelaryczną. Ze względu na duże rozmiary wykorzystywano
nawet klika zwykłych arkuszy papieru, które sklejano, by uzyskać jak największą
powierzchnię do pisania. Wzór graficzny tabel statystycznych, jak również ich
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Dz. U. 1998, nr 155, poz.1016 z póź. zm.
AIPN Wr., WPR Wrocław, Książki Rozkazów Dziennych 1946-1955 [dalej: KRD], zob. np.: 107/11, 107/28,
107/39, 107/53, 107/61, 107/68, 107/79, 107/90, 107/104.
Ibidem, Sprawozdania statystyczne i opisowe za lata 1946-1955, 107/1, 107/10, 107/25, 107/26, 107/36,107/52,
107/60, 107/67, 107/78, 107/88, 107/105.
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zwartość tekstowa, na przestrzeni lat ulegał zmianom. Modyfikacje te wynikały
– jak można sądzić – z potrzeb płynnej sytuacji polityczno–społecznej w kraju.
Generalnie archiwalia tego typu umożliwiają ustalenie najważniejszych danych liczbowych. Materiały te stanowią doskonałą podstawę do szerokiej analizy
dynamiki spraw prowadzonych przez WPR we Wrocławiu przeciwko ludności
cywilnej i funkcjonariuszom, w tym: liczby wszczętych śledztw i dochodzeń, liczby
spraw skierowanych wraz z aktem oskarżenia do WSR we Wrocławiu, dodatkowo
w przypadku funkcjonariuszy - spraw skierowanych do umorzenia i dyscyplinarnego ukarania, liczby spraw zwróconych przez sąd do uzupełnienia postępowania, liczby spraw umorzonych oraz liczby osób tymczasowo aresztowanych.
W oparciu o omawiane źródła statystyczne możemy przeanalizować wzajemne
relacje i przyczyny procesów kształtujących działalność WPR we Wrocławiu,
także określić pewne tendencje w dynamice prowadzonych spraw np.: w jakim
okresie i które przestępstwa były popełniane najczęściej, czy liczba przestępstw
malała czy też rosła, jak przestawiała się dynamika oskarżeń w zależności od
rodzajów czynów itp.
W drugiej - równie ważnej - części opisowej prezentowanych sprawozdań
wrocławskiej WPR, zgromadzono bardzo obfite materiały analityczno-syntetyczne, usystematyzowane tematycznie. Sprawozdania opisowe powstawały według
jednolitych stałych zasad: opatrzone były tytułem wraz z informacją, za jaki
okres były sporządzane oraz zawierały podpis szefa placówki. Akta te przygotowywano w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden przesyłano do
NPW w Warszawie. W latach 1946-1950 dominowały sprawozdania miesięczne,
później - kwartalne. Ogół sprawozdań został sporządzany pismem maszynowym,
na kartach formatu A4. Do tego celu, zwłaszcza w początkowym okresie, używano
papieru słabej jakości, tzw. przebitki lub wykorzystywano odwrotną (niezapisaną)
stronę poniemieckich dokumentów.
Zakres tematyczny sprawozdań jest bardzo różnorodny. Na pierwszym miejscu
znajduje się opis sytuacji polityczno-społecznej na Dolnym Śląsku, z uwzględnieniem nastrojów miejscowej ludności w tym zakresie. Zgromadzone na ten
temat dane były następnie przesyłane do organów nadrzędnych, które na tej
podstawie określały dalsze kierunki rozwoju polityki karnej prokuratur i sądów
rejonowych. Służyło to również szybkiej identyfikacji niezadowolonych grup
społecznych i opracowywaniu sposobów ich zwalczania. W dalszej części sprawozdań umieszczano informacje dotyczące przestępczości, z uwzględnieniem
podziału na przestępstwa osób cywilnych i funkcjonariuszy mundurowych, tj.
Milicji Obywatelskiej, Urzędu Bezpieczeństwa, Straży Więziennej i Korpusu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tę część przygotowywano w oparciu o analizę
odpowiednich danych liczbowych, z tabel statystycznych. Ich przegląd pozwala
uchwycić – w wyraźny sposób - zależności zachodzące między sytuacją polityczno – społeczną w kraju, a działaniami WPR, tj. np. określić, w jaki sposób
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stopień nasilenia lub spadek nastrojów antyrządowych w obrębie wybranej grupy
społecznej, narodowościowej czy nawet wyznaniowej, przekładał się na wzrost
lub spadek liczby przestępstw w tej grupie.
Warto w tym miejscu dodać, że na Dolnym Śląsku sprawozdania o sytuacji
polityczno – społecznej składały również instytucje administracji państwowej
oraz komitety partyjne. Były to: Urząd Wojewódzki Wrocławski (UWW), Zarząd Miejski we Wrocławiu (ZM), Prezydium Rady Narodowej Miasta Wrocławia (PWRN), Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej we Wrocławiu
(KW PPR), Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we
Wrocławiu (KW PZPR), Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we
Wrocławiu (WUBP), Wojewódzka Komenda Milicji Obywatelskiej we Wrocław
(WK MO) oraz Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu (WSR)28. W materiałach
archiwalnych tych instytucji odnajdziemy dodatkowe fakty z życia społeczno-politycznego mieszkańców Dolnego Śląska, którymi interesował się wojskowy
wymiar sprawiedliwości.
Powracając do sprawozdań WPR we Wrocławiu, należy zauważyć, że ważną
ich część stanowiły przekazy o formach represji i zakresie sprawowanego nadzoru sądowego. Wraz z upływem lat ten punkt sprawozdawczości stawał się coraz
bardziej obszerny, zajmując nawet kilkanaście stron papieru. Wszystko to – jak
się wydaje - było podporządkowane jednemu celowi - szybkiej likwidacji opozycji politycznej. Mówił o tym otwarcie jeden z szefów wrocławskiej WPR, kpt.
Kozłowski, przyznając, iż prokuratura od początku swego istnienia stawiała sobie
za cel: szybkie zwalczanie wszelkiej przestępczej działalności antyrządowej29. Omawiane dokumenty pozwalają jasno określić stanowisko ówczesnego wojskowego
wymiaru sprawiedliwości w zakresie form walki z opozycją. Jak można zauważyć
ograniczało się ono - w zasadzie - do stosowania jednej metody, tj. błyskawicznych i surowych działań represyjnych. Potwierdzeniem ich skuteczności mała
być m.in. liczba spraw skierowanych do sądu. W związku z tym w archiwaliach
można odnaleźć przykłady różnych form nacisku, jakie były wywierane przez
komunistyczne władze na wojskowych organach prokuratorsko-sądowych. W konsekwencji prowadziło to do licznych nadużyć, jak np.: skrócono bardzo znacznie
terminy dochodzenia i śledztwa[...], doszło nawet do tego, że obrońcy wojskowi przychodzili po informacje w sprawach, w których mieli powierzoną obronę z wyboru,
już po rozprawie sądowej30. W omawianych archiwaliach znajdują się też liczne
komentarze szefów wrocławskiej WPR, świadczące o jej upolitycznieniu. Między
28

29
30

APWr., Urząd Wojewódzki Wrocławski 1945-1950 [dalej: UWW]; ibidem, Zarząd Miejski we Wrocławiu
1945-1950 [dalej: ZM] ; ibidem, Prezydium Rady Narodowej Miasta Wrocławia 1950-1973 [dalej: PWRN];
ibidem, Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej we Wrocławiu 1945-1948 [dalej: KW PPR]; ibidem,
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrocławiu 1948-1989 [dalej: KW PZPR];
AIPN Wr., Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu [dalej: WUBP]; ibidem, Komenda
Wojewódzka Milicji Obywatelskiej we Wrocławiu [dalej: KW MO].
AIPN Wr, WPR Wrocław, 107/1, sprawozdania statystyczne i opisowe za październik 1946 r., k.119.
Ibidem.
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innymi jeden z szefów WPR we Wrocławiu zgadzał się z tym, że: Represja sądowa
kształtuje się zgodnie z wytycznymi Najwyższego Sądu Wojskowego31, przyznawał
jednak, że: Celem kształtowania się represji karnej z linią Partii i Rządu konsultuje się dość często z Szefem WUBP i I – sekretarzem K.W. który orientuje mnie
w sytuacji terenowej i niejednokrotnie omawiam z nimi indywidualne sprawy [...]
Zasadność wyroków Sądowych otrzymanych do wiadomości osobiście sprawdzam
w powiązaniu z sytuacją w terenie32. Następnie konkludowano: Reasumując powyższe należy stwierdzić, że Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu na ogół we
wszystkich sprawach stosuje właściwą represję karną wymierzając słuszne kary33.
Ze sprawozdań można wydobyć informacje na temat kierunków realizacji
polityki karnej, prowadzonej w omawianym okresie34. Jej istotę szef wrocławskiej
WPR kpt. Kozłowski zawarł w jednym zdaniu: […]ważnym jest spowodowanie wyrokami sądowymi odstraszenia innych od popełniania [...] przestępstw35.
Sprawozdania te są także kapitalnym źródłem wiedzy w zakresie polityki kar,
stosowanej wobec ludności cywilnej i funkcjonariuszy mundurowych. Wyraźnie
z nich wynika, iż powszechnie stosowano metodę odstraszania ludności od działań uznanych przez władze za nielegalne, za pomocą nakładania niewspółmiernie wysokich kar w stosunku do popełnionych czynów np. gdy władze nie były
w stanie nakłonić ludności cywilnej do zdawania, będącej w jej posiadaniu broni
palnej (pozostałej po okresie wojny), sądy zaostrzyły wymiar kar za nielegalne
posiadanie broni palnej36 .
Jednym z elementów sprawozdań były zagadnienia realizacji nadzoru nad
więziennictwem oraz aresztami śledczymi, znajdującymi się w gestii Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu. Czuwanie nad tymi
sprawami należało do zakresu obowiązków wrocławskiej WPR. Duże znaczenie
mają dokumenty z przebiegu kontroli w więzieniach i aresztach, które zawierają
imienną ewidencję więźniów, ukaranych w poszczególnych latach oraz wykazy
osób cywilnych i funkcjonariuszy, skazanych prawomocnymi wyrokami. Archiwalia zawierają także protokoły z kontroli więzień i aresztów śledczych UBP,
przeprowadzanych przez WPR we Wrocławiu. Stanowią cenne źródło informacji
31
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Ibidem, 107/60, Analiza represji sądowej w sprawach osób cywilnych za III kwartał 1951 r., k. 383.
Ibidem, Analiza sądowej represji karnej w sprawach osób cywilnych za II półrocze 1952 r., 107/78, k. 39;
ibidem, 107/88, Analiza sądowej represji karnej w sprawach osób cywilnych za I półrocze 1953 r., k. 59.
Ibidem, 107/60, Analiza represji sądowej w sprawach osób cywilnych za III kwartał 1951 r., k. 383.
Już w maju 1946 r., kpt. Kozłowski nakreślił podstawowe zasady zgodnie, z którymi WPR we Wrocławiu
realizowała swoją politykę karną: Wojskowa Prokuratura skierowuje sprawy o przestępstwa z dekretu do
sądu, rzadko tylko umarza sprawy i tylko w tych wypadkach gdzie faktycznie brak znamion przestępstwa.
W sprawach o przestępstwa popełnione przez funkcjonariuszy U.B. i M.O., kieruje się drobne sprawy na drogę
ukarania dyscyplinarnego. Przy rozpatrywaniu spraw funkcjonariuszy U.B. i M.O. prokuratura kieruje się
z jednej strony dużą wyrozumiałością, a z drugiej strony baczy, by wzmocnić dyscyplinę i podnieść zaufanie
społeczeństwa do pracy tychże., AIPN Wr, WPR Wrocław, 107/1, Sprawozdania statystyczne i opisowe za
maj 1946 r., k. 13.
Ibidem, Sprawozdania statystyczne i opisowe za sierpień 1946 r., k. 63.
Ibidem, Sprawozdania statystyczne i opisowe za październik 1946 r., k. 121.
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o ich strukturze terytorialnej, panujących w nich warunkach sanitarnych oraz
liczbie więźniów itp.
Kolejnym stałym elementem sprawozdań wrocławskiej WPR były informacje
na temat współpracy z dolnośląskimi instytucjami takimi jak: Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, Milicja Obywatelska, sądy i prokuratury powszechne, KW PPR,
później KW PZPR, władze administracyjne i lokalna prasa. Współpraca WPR
z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego była konsekwencją uchwały podjętej przez
uczestników krajowej narady członków PPR - pracowników wymiaru sprawiedliwości 3 i 4 października 1946 r., uznających: za jedno z podstawowych zadań
demokratycznych organów wymiaru sprawiedliwości ścisłe i harmonijne współdziałanie z organami bezpieczeństwa publicznego37. Jeśli chodzi o współpracę WPR
z sądownictwem powszechnym była ona raczej ograniczona. Wiadomo jedynie,
że miała polegać na wzajemnym świadczeniu sobie pomocy prawnej. W oparciu
o zachowane archiwalia można stwierdzić, że w praktyce organy sądownictwa
powszechnego rzadko zwracały się o pomoc do WPR we Wrocławiu38. Natomiast
sprawozdania są ważnym źródłem wiedzy w zakresie współpracy WPR z partiami
politycznymi i z MO. Zachowane archiwalia pozwalają dokładnie prześledzić
przebieg i zakres tej współpracy. Wrocławska WPR szczególną rolę przywiązywała do kontaktów z miejscowym Komitetem Wojewódzkim PZPR. Na uwagę
zasługuje fakt, iż od 1951r. zaczęto sporządzać odrębne obszerne sprawozdania
dotyczące zakresu tej współpracy, w tym z pierwszym sekretarzem KW PZPR
we Wrocławiu. W materiałach źródłowych odnajdujemy potwierdzenie tezy, iż
Wojskowa Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu postępowała zgodnie z wytycznymi partyjnymi (PPR, PZPR) oraz, że notable partyjni mieli duży wpływ
na decyzje poszczególnych prokuratorów wojskowych39. Ponadto sprawozdania
stanowią istotne świadectwo posługiwania się prasą do realizacji wytyczonych
celów politycznych. Dla komunistycznych władz propaganda prasowa stanowiła
bowiem doskonałe narzędzie do walki z opozycją polityczną. Można przypuszczać, że właśnie dlatego Prokuratura o wiele szybciej nawiązała ścisłą współpracę
37
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Uchwały narady krajowej PPR - owców, pracujących w wymiarze sprawiedliwości, odbytej dnia 3 i 4 października 1946 r., WPP 1946, nr 4., s. 247.
AIPN Wr, WPR Wrocław, 107/1, Sprawozdania statystyczne i opisowe za wrzesień 1946 r., k. 90.
W kwietniu 1951 r., stanowisko I sekretarza KW PZPR we Wrocławiu objął Kuligowski. Na wspólnych
spotkaniach szef wrocławskiej WPR zapoznawał go z przyczynami przestępczości wśród funkcjonariuszy
UB i MO, konsultował się z nim także w sprawach prowadzonych przeciwko funkcjonariuszom UB i MO,
jak również w sprawach o przestępstwa polityczne, przeciwko osobom cywilnym. Szef WPR przedstawiał do
wglądu teksty swoich wystąpień prokuratorskich i uzgadniał celowość przeprowadzenia rozpraw pokazowych.
Uczestniczył też w niektórych posiedzenia KW PZPR we Wrocławiu. O współpracy z I sekretarzem pisał:
[…]tow. Kuligowski w każdej chwili przyjmuje mnie i udziela na moje żądanie swoich cennych wskazówek. Jak
wynika z rozmów z tow. Kuligowskim to odnośnie pracy Prokuratury wnioskuje, że specjalnych pretensji odnośnie
realizacji wytycznych partii przez Prokuraturę nie posiada, AIPN Wr, WPR Wrocław, 107/60, Sprawozdania
statystyczne i opisowe za III kwartał 1951 r., k. 435; Utrzymuję stały kontakt z pierwszym sekretarzem K.W.
P.ZP.R. tow. Kuligowskim, który stale informuje mnie szczegółowo o sytuacji w terenie co w znacznym stopniu
ułatwia mi pracę [...] odnośnie pociągnięć politycznych tut. Prokuratury żadnych zastrzeżeń nie ma, ibidem,
107/67, Sprawozdania statystyczne i opisowe za I kwartał 1952 r., k. 186.
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z lokalną prasą, niż z terenowymi władzami administracyjnymi. Szczegóły tych
wspólnych działań zostały doskonale opisane w omawianych dokumentach.
Jeden z punktów sprawozdań wrocławskiej WPR odnosił się do spraw wewnętrznej organizacji WPR oraz spraw personalnych. Archiwalia te mają dużą
wartość poznawczą, przyczyniając się do pogłębienia wiedzy z zakresu realizowanych przez tę instytucję zadań, w tym odnośnie polityki kadrowej i dyscypliny
pracy. Interesujących informacji o tej ostatniej dostarczają sprawozdania z kontroli
kancelarii tajnej WPR we Wrocławiu, które ujawniają szereg uchybień, a nawet
wręcz łamanie obowiązujących przepisów.
W tej grupie materiałów archiwalnych przechowywane są również protokoły
z czynności ogólnego nadzoru prokuratorskiego, arkusze statystyczne dotyczące
wykonania amnestii w latach 1952, 1953, wykazy więźniów karnych z poszczególnych lat oraz listy prawomocnie skazanych osób cywilnych i funkcjonariuszy
mundurowych.
Wśród sprawozdań opisowych WPR we Wrocławiu, znajdują się również
sprawozdania statystyczne i opisowe ekspozytur WPR w Kłodzku i Lubaniu,
jednostek KBW oraz sprawozdania analityczne WOP.
Działalność wrocławskiej WPR jest odzwierciedlona również w innych zespołach archiwalnych. Wśród instytucji, których archiwalia wnoszą nowe fakty
źródłowe, do prezentowanej tematyki, wymienić należy np.: Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojska Ochrony Pogranicza, WUBP we Wrocławiu oraz
KW MO we Wrocławiu. Przy czym ważne znaczenie mają materiały przejęte
z zasobu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Są to przede wszystkim
akta, zawierające zagadnienia wspomnianej wyżej współpracy MO ze strukturami WPR, jak: sprawozdania dolnośląskich komend powiatowych przesyłane
do Komendy Wojewódzkiej MO we Wrocławiu oraz sprawozdania KW MO we
Wrocławiu sporządzane dla Komendy Głównej MO w Warszawie, a także raporty
z kontroli jednostek terenowych MO, zarządzenia organizacyjne, rozkazy KW
MO we Wrocławiu i KG MO oraz korespondencja i raporty tych służb. Źródła
te nie tylko dostarczają informacji o zakresie wzajemnej współpracy między
wrocławską WPR, a UB i MO, lecz również pozwalają na weryfikację źródeł,
wytworzonych przez WPR we Wrocławiu. Interesujące materiały zawiera zespół
Urzędu Ochrony Państwa we Wrocławiu, przechowywany obecnie w Archiwum
Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Ważne znaczenie mają tu
sprawozdania szefa WUBP we Wrocławiu i naczelnika wydziału śledczego oraz
akta normatywne (rozkazy, zarządzenia, okólniki).
Wnikliwy badacz nie możne pominąć również źródeł, które znajdują się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Materiały te korespondencja odnosząca
się do wzajemnych relacji między WPR we Wrocławiu, a poszczególny organami
władz lokalnych na Dolnym Śląsku40.
40

APWr., UWW, I Wydział Ogólny – 34 j. a.; UWW, VI Wydział Społeczno – Polityczny – 41 j. a.; ZM, 33 j.

198

Z kolei, przechodząc do problemów funkcjonowania kadr WPR we Wrocławiu,
należy zwrócić uwagę na liczny zbiór akt osobowych kadry wojskowej i pracowników cywilnych tej instytucji41. Archiwalia te umożliwiają dokonanie precyzyjnej analizy takich spraw, jak: wieku, wykształcenia, pochodzenia społecznego,
struktury zawodowej pracowników, ich poglądów politycznych itp. W aktach
funkcjonariuszy znajdują się informacje dotyczące przebiegu ich służby, w tym
przeniesień, awansów, nagród, pochwał itp. Zachowały się też różnego rodzaju
charakterystyki służbowe, które przedstawiają ocenę poziomu moralnego i umysłowego pracownika, jego zaangażowanie służbowe oraz tzw. oblicze polityczne
(uświadomienie polityczne, indywidualne poglądy, udział w pracy społeczno-politycznej itp.). Inną kategorię pracowników WPR stanowili pracownicy kontraktowi. Były to osoby cywilne zatrudniane najczęściej na stanowiskach maszynistek
i sekretarzy. W ich teczkach osobowych zgromadzono następujące dokumenty:
arkusz ewidencyjny zawierający ponad 30 pytań dotyczących osoby starającej
się o pracę oraz jej krewnych, kwestionariusz osobowy, liczne charakterystyki
służbowe, w których oceniano, podobnie jak w odniesieniu do funkcjonariuszy,
poziom moralny i umysłowy pracownika, jego oblicze polityczne (uświadomienie
polityczne, indywidualne poglądy, udział w pracy społeczno-politycznej), wykaz
wszystkich dotychczasowych miejsc zatrudnienia, opinie o przebiegu pracy,
wykaz miejsc zamieszkania, jak również spis wszystkich krewnych. Ponadto dla
cywilnych pracowników administracji wojskowej prowadzono specjalny zeszyt
ewidencyjny a jednym z warunków zatrudnienia było przedstawienie świadectwa
moralności (wystawione przez władze administracyjne miejsca zamieszkania),
które zawierało informacje na temat karalności, miejsca zamieszkania, narodowości, zwierało też opinię o moralnym lub nie moralnym trybie życia. Należy
jednak zaznaczyć, że podobne dokumenty, jak wyżej wymienione, były w omawianym okresie wymagane od nowo zatrudnianych pracowników w większości
instytucji państwowych.
Ostatnią grupę dokumentów WPR we Wrocławiu, przechowywaną obecnie
w Oddziale IPN we Wrocławiu, stanowią niekompletne akta opatrzone tytułem
Korespondencja tajna i ściśle tajna. Dołączony do nich spis teczek pozwala określić, że w tym zbiorze powinny znajdować się (niestety w wielu przypadkach nie
znajdują się) rozkazy, zarządzenia i okólniki NPW oraz MON, a także zarządzenia
dotyczące pracowników cywilnych administracji wojskowej.
Poza wyżej omówionymi archiwaliami, ważne kwestie dotyczące WPR we
Wrocławiu zwierają akta zgromadzone w Centralnym Archiwum Wojskowym
w Warszawie Rembertowie [dalej: CAW]42. W Dziale Prasy i Wydawnictw Facho-

41
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a.; PWRN, 10 j. a.; KW PPR, 22 j. a.; KW PZPR, IV Wydział Egzekutywa - 66 j. a.; KW PZPR, V Wydział
Sekretariat – 16 j. a.
Akta osobowe nie tworzą odrębnej grupy rzeczowej. Teczki te mają różne sygnatury i są rozmieszczone
w obrębie akt organizacyjnych WPR Wrocław, 107/1-366.
CAW, nr inw. D – 200/53.
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wo Wojskowych CAW przechowywane są regulaminy, pomocne w mniejszych
badaniach. W oparciu o te źródła można, np. skorygować strukturę organizacyjną
WPR we Wrocławiu oraz pracę poszczególnych działów. Kolejnym miejscem,
w którym znajdują się dokumenty do dziejów wrocławskiej WPR jest Archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie [dalej: IPN Bu]43. W zespołach takich, jak: Najwyższy Sąd Wojskowy, Naczelna Prokuratura Wojskowa
zachowały się archiwalia takie, jak: postanowienia, rozkazy, zarządzenia, które
mają podstawowe znaczenie dla spraw kształtowania się wojskowego wymiaru
sprawiedliwości i zasad jego funkcjonowania.
Omówione wyżej akta organizacyjne WPR we Wrocławiu doskonale uzupełniają teczki spraw osób aresztowanych wobec, których Prokuratura prowadziła
postępowanie przygotowawcze. Archiwalia te, to 2389 j.a. (18 mb) z materiałami
zgromadzonymi w związku z indywidualnymi, bądź zbiorowymi procesami
politycznymi, odbywającymi się przed WSR we Wrocławiu44. Ta część zespołu
archiwalnego trafiła do Archiwum Państwowego w 1981 r. w dość dramatycznych
okolicznościach45. W 2003 r. ogół tych akt został przekazany do Oddziału IPN we
Wrocławiu na podstawie 10-letnej umowy użyczenia. W 2008 r. AP we Wrocławiu
przejęło z Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu drugą część wspomnianych
akt w postaci różnych pomocy ewidencyjnych. Stanowi je 68 tomów (2,0 mb)
akt WPR we Wrocławiu z lat 1946-1955, składających się z repertoriów spraw
karnych i cywilnych oraz ich skorowidzów, repertoriów i skorowidzów nadzoru
nad wykonaniem kary, a także wykazów aresztowanych46. Materiały te są istotną pomocą podczas poszukiwań archiwalnych w wymienionym wyżej zbiorze
liczącym w ponad 2 tys. spraw osób, objętych postępowaniem przygotowawczym
WSR we Wrocławiu. Umożliwiają one dotarcie do właściwej sygnatury akt, pod
którą dana sprawa została zarejestrowana.
Wymienione wyżej akta spraw WPR we Wrocławiu zawierają podstawowe
dokumenty dotyczące śledztw i procesów z lat 1946-1955. Wśród nich znajdują
się: postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, akty oskarżenia i wyroki WSR
we Wrocławiu, protokoły z wykonania kary śmierci, opinie lekarskie, decyzje
o przepadku mienia skazanych na karę śmierci, skargi rewizyjne obrońców i postanowienia o ich oddaleniu oraz nieliczna korespondencja rodzin aresztowanych
do WPR we Wrocławiu oraz listy pożegnalne osób skazanych na karę śmierci
adresowane do najbliższych. Najbogatszy zbiór tworzą akty oskarżenia i wyroki
Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu, które umożliwiają odtworzenie
43
44
45

46

AIPN Bu, Najwyższy Sąd Wojskowy [dalej: NSW]; Naczelna Prokuratura Wojskowa [dalej: NPW].
AIPN Wr.; WPR Wrocław, 155/1-2389.
Akta WPR we Wrocławiu zostały przejęte dzięki współpracy działaczy NSZZ „Solidarności” przy Prokuraturze Wojewódzkiej we Wrocławiu oraz AP we Wrocławiu. W 1981 r. istniały uzasadnione obawy, że
w obliczu narastających konfliktów społecznych akta WPR we Wrocławiu będą zniszczone. Z inicjatywy
Marka Ordyłowskiego, ówczesnego kierownika działu akt Polski Ludowej, materiały te zostały przewiezione
jego prywatnym samochodem do AP.
APWr., WPR Wrocław, 2/1-2/68.
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przebiegu ówczesnych procesów politycznych. Dokumenty te po zakończeniu
spraw sądowych, przesyłano do wiadomości WPR i dołączano do akt prokuratorskich. Obecnie stanowią podstawowe źródło informacji o formach represji
stosowanych przez komunistyczny aparat władzy wobec osób podejrzanych o działalność w strukturach niepodległościowych, bądź ją podejmujących, a także o inne
przestępstwa z ”polityką w tle”. Akty oskarżenia, obok danych personalnych, jak:
imię nazwisko, dane rodziców, wiek, narodowość, miejsce pochodzenia, zawód
itp., dostarczają szerokiej wiedzy na temat czynów zarzucanych oskarżonym oraz
zawierają uzasadnienia orzekanych kar47. Szczegółowa analiza tychże archiwaliów
bywa często zaskakująca. Widoczne jest bowiem, iż poza działalnością niepodległościową przedmiotem postępowań, toczących się w WPR, były także pospolite
czyny kryminalne. Porównanie treści aktów oskarżenia z innymi dokumentami,
np. autobiograficznymi wskazuje, że rzeczywiste przyczyny skazania, często były
fałszowane. Prokuratury i sądy wojskowe, chcąc zdyskredytować aresztowanych,
traktowały ich jak zwykłych kryminalistów, zarzucając im bandyckie napady
z broną w ręku lub najzwyklejsze kradzieże mienia. Tak formułowane zarzuty,
często nie miały nic wspólnego z prawdziwą działalnością opozycyjną tych osób.
Wyroki te miały typowo represyjny charakter. Zasądzone kary, były niewspółmiernie wysokie do czynów, które zarzucano oskarżonym i nie znajdowały najczęściej,
żadnego logicznego wytłumaczenia. Do ich uzasadniania sąd posługiwał się,
w zasadzie, wyłącznie „hasłami propagandowymi”, używając schematycznych
zwrotów, np.: „zbrodnicza działalność wymierzona w rozwój gospodarczy Ziem
Odzyskanych”, „podejmowanie działań mających na celu naruszenie przyjaźni
polsko – radzieckiej”, „godzenie w podstawy (uchwalonego w lipcu 1950 r.) planu
sześcioletniego”, „wywoływanie wrogich nastrojów wśród ludności polskiej”
i inne48. W związku z tym archiwalia te nie mogą stanowić w pełni wiarygodnego źródła w odniesieniu do faktycznej działalności oskarżonych i muszą być
traktowane bardzo ostrożnie. Nawet w oparciu o dokładną krytykę ich treści,
trudno dociec, jaki np. procent osób, został ukarany za rzeczywistą działalność
polityczną. Jako przykład może tu posłużyć sprawa Jana Fiuta i Antoniego Tomiałojcia, dwóch młodych ludzi skazanych przez sędziego WSR we Wrocławiu
mjr Romana Abramowicza na karę śmierci. Oskarżonym zarzucono utworzenie
związku, którego wyłącznym celem były napady rabunkowe z bronią w ręku
i grabieże mienia49.
Dzięki omawianym aktom oskarżenia znane są nazwiska sędziów WSR we
Wrocławiu, którzy orzekali w tego typu sprawach oraz liczba orzeczonych przez
47

48
49

Najmłodszy skazany to 13 – letni Niemiec Martin Hildebrandt, zaś najmłodszy skazy na krę śmierci to 18
– letni Alojzy Piaskowski, ps. „Tornado”, harcerz z Nowej Soli, zob.: M. Chmielewska, G. Trzaskowska, op.
cit., s. 10.
M. Chmielewska, G. Trzaskowska, op. cit., s. 10.
AIPN Wr, WPR Wrocław, Kara śmierci. Akta nadzoru w sprawie Tomiałojcia Antoniego, syna Kazimierza,
155/963, s. 3 – 16.
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nich wyroków śmierci, jak np.: Włodzimierz Ostapowicz (119 wyroków kary
śmierci), kpt. Tadeusz Lercel (24 wyroki kary śmierci)50. Analizowane archiwalia
ujawniają przewagę procesów zbiorowych, w których sądzono od 3 do 7 osób.
W największym procesie uczestniczyło 30 oskarżonych. Te okoliczności rzutowały
na formę aktów oskarżenia, zwierających szczegółowy opis rzekomych przestępstw. Są to dokumenty przeważnie wielostronicowe, w formie maszynopisów,
często sporządzane na papierze przebitkowym, złej jakości.
Akta WPR we Wrocławiu zwierają też wyroki (jako odrębne dokumenty),
wydane w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej przez WSR we Wrocławiu. Przynoszą one podstawowe dane dotyczące skazanych, nazwisk sędziów orzekających
w danej sprawie i wysokości orzeczonych kar51.
Wiele interesujących danych wnoszą skargi rewizyjne obrońców, kierowane do
Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie. Składane w obliczu nieuchronnej
kary śmierci, stanowiły jedyną nadzieję skazańców i ich rodzin na zmianę tragicznego losu. W pismach tych potwierdzano patriotyczne przymioty skazanych oraz
ich zwykłą ludzką uczciwość. Argumenty, które tam przytaczano kontrastowały
często z retoryką uzasadnień wyroków sądowych, ferujących najwyższy wymiar
kary. Jeden z spośród więźniów, Jan Klamut, skazany na śmierć za przynależność
do nielegalnej organizacji oraz za szpiegostwo i zdradę tajemnic, wedle słów jego
obrońcy, adwokata Bronisława Webera, to człowiek „nawrócony”, odznaczany
medalami za zasługi wojenne, który zarzucanej mu działalności dawno zaniechał.
Mimo to, 16 sierpnia 1948 r. wyrok wykonano52. Omawiane skargi rewizyjne wraz
postanowieniami NSW w Warszawie w sprawie utrzymania w mocy wyroku
WSR we Wrocławiu i informacją o oddaleniu skargi rewizyjnej i nie skorzystaniu
50
51
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M. Chmielewska, G. Trzaskowska, op. cit., s. 10.
AIPN Wr, WPR Wrocław, por.: Wyrok śmierci wydany na Franciszka i Tadeusza Oczakowskich przez WSR
we Wrocławiu 14 VI 1949 r., podpisany przez sędziego kapt. Zygmunta Kubrychta, WPR, Kara śmierci.
Akta nadzoru w sprawie Tadeusza Oczakowskiego syna Franciszka, 155/ 727, s. 5 – 22.; ibidem, Wyrok
śmierci wydany na Eugeniusza Kmicikiewicza przez WSR 7 VI 1949 r. podpisany przez sędziego Romana
Różańskiego, WPR Wrocław, Akta nadzoru w sprawie Kmicikiewicza Eugeniusza syna Eugeniusza, 155/390,
s. 38 – 43; ibidem, Wyrok śmierci na Jana Fiuta i Antoniego Tomiałojcia podpisany przez sędziego mjr Romana Abramowicza, WPR Wrocław, Kara śmierci. Akta nadzoru w sprawie Tomiałojcia Antoniego, syna
Kazimierza, 155/963, s. 3 – 16; ibidem, Wyrok wydany na Jana Klamuta oraz dziewięciu innych członków
WiN podpisany przez sędziego kpt. Zygmunta Bukowińskiego. J. Klamota, WPR Wrocław, Akta nadzoru
w sprawie Jaskuły Stanisława i innych, 155/150, s. 76-96; ibidem, Wyrok śmierci wydany w trybie doraźnym
na Romama Szumskiego przez WSR we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Nowej Soli 21 IX 1949 r., podpisany
przez Sędziego WSR we Wrocławiu kpt. Zygmunta Kubrychta, WPR Wrocław, Akta w sprawie Szumskiego
Romana i innych, 155/728, s. 40-47.
Ibidem, Akta nadzoru w sprawie Jaskuły Stanisława i innych, 155/150, s. 108. Jan Klamot - przedwojenny
podoficer, uczestnik kampanii wrześniowej, jeden z dowódców Obwodu AK Dębica. Od stycznia 1945 r.
wcielony do LWP. W ramach II Armii Wojska Polskiego walczył nad Nysą i Szprewą, pod Budziszynem,
Pragą i Dreznem. Posiadacz licznych odznaczeń polskich i sowieckich. Po wojnie stał na czele 27 plutonu
stacjonującego w Kłodzku, tu też pełnił funkcję Powiatowego Komendanta Przysposobienia Wojskowego
i Wychowania Fizycznego. Od 1946 r. dostarczał danych Wrocławskiemu Okręgowi WiN z dziedziny LWP
i Armii Czerwonej. Informacje od niego docierały do mjr Ludwika Marszałka ostatniego dowódcy WiN
Wrocław, straconego o pół godziny później od Klamota, zob.: M. Chmielewska, G. Trzaskowska, op. cit. s.
12.
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przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bolesława Bieruta z prawa łaski, tworzą
komplet dokumentów sporządzanych po zakończeniu procesów sądowych53.
Nietypowe archiwalia to z pewnością zachowane wyciągi z protokołów niejawnych posiedzeń WSR we Wrocławiu w sprawie przepadku mienia osób skazanych na karę śmierci. Dokumenty te wiele mówią o granicach poniżania ludzkiej
godności. Wśród przedmiotów, podlegających konfiskacie skazanego na śmierć
Franciszka Oczakowskiego, były: […]futro damskie kryte, sukienka damska siwa,
płaszcz damski letni, granatowy, pulower damski wełniany, marynarka męska
siwa, spodnie siwe, poprute, para oficerek damskich, para butów damskich, 3
pudełka pasty do butów, dwa wkłady do baterii, 1 kosz bieliźniany, oraz 0, 25 l
płynu - o nieustalonej zawartości spirytusu54.
Do niezwykłych przekazów historycznych należą dokumenty związane z wykonaniem kary śmierci. Są to: protokoły z wykonania kary śmierci, orzeczenia
lekarskie stwierdzające zgon skazańców i zawiadomienia o śmierci więźniów.
Sporządzano je już po egzekucji i stwierdzeniu zgonu ofiary. Jeden egzemplarz
protokołu trafiał do akt prokuratorskich. Pozwalają one na odtworzenie przebiegu
tragicznych wydarzeń, związanych z ostatnimi momentami życia niewinnych
ludzi. Obok danych personalnych ofiary, zwierają też informacje o miejscu, dniu
i godzinie egzekucji oraz nazwiska i imiona prokuratorów, dowódców plutonów
egzekucyjnych, także lekarzy stwierdzających zgon i świadków tego zdarzenia
(w tym kapelanów więziennych)55. Odrębnie sporządzano krótkie, urzędowe
53
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AIPN Wr., WPR Wrocław, Kara śmierci. Akta nadzoru w sprawie Szumskiego Romana syna Antoniego,
155/728, s. 10
Ibidem, Kara śmierci. Akta nadzoru w sprawie Oczakowskiego Tadeusza syna Franciszka, 155/727, s. 32 a.
Ibidem, Protokół z wykonania kary śmierci na Helenie Motykównie z 18 VII 1946 r., podpisany przez
podprokuratora Eugeniusza Landsberga, lekarza Lucjana Sobonia, dowódcę plutonu egzekucyjnego ppor.
Juliana Lacha i ks. kapelana Jana Skibę, WPR Wrocław, Kara śmierci. Akta w sprawie Motykówny Heleny
córki Tomasza, 155/6, s. 14; ibidem, Protokół z wykonania kary śmierci na Idzim Piszczałce z 18 VII 1946
r., podpisany przez podprokuratora Eugeniusza Landsberga, lekarza Lucjana Sobonia, dowódcę plutonu
egzekucyjnego ppor. Juliana Lacha i ks. kapelana Jana Skibę, WPR Wrocław, Kara śmierci. Akta w sprawie
Piszczałki Idziego syna Szczepana, 155/6, s. 14, ibidem, Protokół z wykonania kary śmierci na Romanie
Roszkowskim z 18 VII 1946 r., podpisany przez podprokuratora Eugeniusza Landsberga, lekarza Lucjana
Sobonia, dowódcę plutonu egzekucyjnego ppor. Juliana Lacha i ks. kapelana Jana Skibę, WPR Wrocław, Kara
śmierci. Akta w sprawie Roszkowskiego Romana syna Józefa, 155/6, s. 19; ibidem, Protokół z wykonania
kary śmierci na Edwardzie Szemberskim z 18 VII 1946 r., podpisany przez podprokuratora Eugeniusza
Landsberga, lekarza Lucjana Sobonia, dowódcę plutonu egzekucyjnego ppor. Juliana Lacha i ks. kapelana
Jana Skibę, WPR Wrocław, Kara śmierci. Akta w sprawie Szemberskiego Edwarda syna Franciszka, 155/6,
s. 14; ibidem, Protokół z wykonania Kary śmierci na Janie Fiucie z 7 III 1949 r. podpisany przez: prokuratora kpt Henryka Klubera, komendanta plutonu egzekucyjnego Jana Kożusznika, ks. kapelana mjr Józefa
Węgrzyna, świadka ppor. Stanisława Michtę, z-cę naczelnika więzienia Józefa Nowickiego, lekarza Franciszka Brużewicza, WPR Wrocław, Kara śmierci. Akta nadzoru w sprawie Fiuta Jana syna Anieli, 155/962,
s. 6; ibidem, Protokół z wykonania kary śmierci na Antonim Tomiałojciu z 7 III 1949 r. podpisany przez:
prokuratora kpt Henryka Klubera, komendanta plutonu egzekucyjnego Jana Kożusznika, ks. kapelana mjr
Józefa Węgrzyna, świadka ppor. Stanisława Michtę, z-cę naczelnika więzienia Józefa Nowickiego, lekarza
Franciszka Brużewicza, WPR Wrocław, Kara śmierci. Akta nadzoru w sprawie Tomiałojcia Antoniego syna
Kazimierza, 155/963, s. 19; ibidem, Protokół z wykonania kary śmierci na Eugeniuszu Kmicikiewiczu 4 VIII
1949 r., podpisany przez prokuratora kpt. Stanisława Lisowskiego, dowódcę plutonu egzekucyjnego ppor. Jana
Kożusznika, świadka Adamskiego, lekarza Franciszka Brużewicza, ks. kapelana, mjr Józefa Węgrzyna, WPR
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zawiadomienia o wykonaniu kary śmieci. Pisma te, za pośrednictwem prokuratora WPR we Wrocławiu, przesyłano rodzinom ofiar. Nie informowano w nich
o miejscach pochówków ciał. Czasami wykonaniu kary śmierci towarzyszyły
nieprzewidziane wydarzenia, które częściowo wymykały się z pod kontroli oprawców. Informacje o nich zachowały się we wspomnieniach nielicznych świadków.
Jeden z nich, wrocławski kapelan więzienny ks. Jan Skiba, w 1946 r. wspierał duchowo skazanych na śmierć czworo młodych ludzi: Helenę Motykówną, Idziego
Piszczałkę, Edwarda Szemberskiego i Romana Roszkowskiego. Po latach ujawnił:
[...] Któregoś dnia było ich pięcioro [faktycznie czworo, przyp. M.Ch., G.T.] [...].
Wśród nich 18-letnia [w rzeczywistości 22-letnia, przyp. M.Ch., G.T.] dziewczyna,
która miała w kieszeni książeczkę do nabożeństwa, modliła się żarliwie. Zwykle
rozstrzeliwano na dziedzińcu więziennym, wtedy jednak skierowali nas do jakiejś
szopy. Ustawili ich przy filarach, opaska na oczy, ręce do tyłu. Prokurator odczytał
akt oskarżenia, a oni śpiewali „Pod Twoją obronę”. Podałem krzyżyk do ucałowania,
a oni jak na komendę krzyknęli „Jeszcze Polska nie zginęła”. W tej samej chwili
oficer dał komendę do strzału. A potem jeden, jedyny krzyk - mamo!!! Ten krzyk
prześladował mnie po nocach. Modliłem się za nich, odprawiałem msze w ich
intencji, cierpiałem z nimi56.
Do dokumentów, które zamykały postępowanie karne należą również listy
pożegnalne osób skazanych na karę śmierci. Pisane na skrawkach papieru, czasami ołówkiem, niewprawną już ręką - jak się wydaje – w ostatnich chwilach
życia więzionych, kryją nadzwyczajne ludzkie emocje. W aktach Wojskowej
Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu zachowało się około 20 listów pożegnalnych, które nigdy nie dotarły do adresatów. Prokuratorzy, odpowiedzialni za
ich doręczenie rodzinom, zamiast przesyłać je pod właściwe adresy, dołączali
je w zalakowanych kopertach do akt zakończonych już spraw. Tam przetrwały
ponad 40 lat i dopiero w latach 90. XX w. zostały otworzone przez pracowników
Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Archiwalia te to nieme świadectwo
cierpienia ofiar stalinowskich represji.
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Wrocław, Kara śmierci. Akta nadzoru w sprawie Kmicikiewicza Eugeniusza syna Eugeniusza, 155/390, s. 11;
ibidem, Protokół z wykonania kary śmierci na Franciszku Oczakowskim 27 VIII 1949 r. podpisany przez:
prokuratora por. Eugeniusza Turkiewicza, komendanta plutonu egzekucyjnego Wincentego Krupskiego, ks.
kapelana Józefa Węgrzyna, świadka por. Stanisława Michtę i lekarza Marka Gelbarda, WPR Wrocław, Kara
śmierci. Akta nadzoru w sprawie Oczakowskiego Franciszka syna Franciszka, 155/727, k. 23; ibidem, Protokół
z wykonania kary śmierci na Tadeuszu Oczakowskim 27 VIII 1949 r. podpisany przez: prokuratora por.
Eugeniusza Turkiewicza, komendanta plutonu egzekucyjnego Wincentego Krupskiego, ks. kapelana Józefa
Węgrzyna, świadka por. Stanisława Michtę i lekarza Marka Gelbarda, WPR Wrocław, Kara śmierci. Akta
nadzoru w sprawie Oczakowskiego Tadeusza syna Franciszka, 155/727, s. 25; ibidem, Protokół z wykonania
kary śmierci na Romanie Szumskim z 23 I 1950 r. podpisany przez: prokuratora Stanisława Lisowskiego,
komendanta plutonu egzekucyjnego por. Stanisława Prokopa, ks. kapelana mjr. Józefa Węgrzyna, świadka
Jana Gola i lekarza pułk. Michała Szreszewskiego, WPR Wrocław, Kara śmierci. Akta nadzoru w sprawie
Szumskiego Romana syna Antoniego, 155/728, s. 18.
Cytat za: M. Chmielewska, G. Trzaskowska, op. cit., s. 11.
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Badaczy tematyki wojskowego wymiaru sprawiedliwości z pewnością zainteresuje fakt, iż w Archiwum Państwowym we Wrocławiu przechowywana jest
księga cmentarna, zawierająca imienną ewidencją pochówków, opisanych wyżej
ofiar represji stalinowskich. Ich groby znajdują się m. in. na kwaterze utworzonej
na polach 81A i 120 komunalnego Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu przy
ul. Osobowickiej. W księdze odnotowano: dane osobowe ofiary, nr pola, nr grobu
oraz miejsce, z którego przywieziono zwłoki (np. ze szpitala lub więzienia przy
ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu – miejsca omawianych straceń)57.
Przedstawione powyżej materiały archiwalne WPR we Wrocławiu z lat 19461955, ze względu na kompletność zachowania oraz różnorodność formy i treści
dokumentów, stanowią – jak już podkreślano - jeden z najcenniejszych zbiorów
archiwalnych tego rodzaju w Polsce. Dzięki temu to kapitalne źródło historyczno-prawne, umożliwia szerokie poznanie problematyki wojskowego wymiaru
sprawiedliwości na Dolnym Ślaśku. Bez wątpienia zagadnienie to zasługuje na
dalsze badania, zwłaszcza w odniesieniu do innych regionów Polski.
List pożegnalny J. Fiuta58:
7 III 49
Kochana Żono!
Piszę do Ciebie ostatni list, dziś kończę swoje życie na ziemi. Ale umrę z wiarą na lepsze
jutro przyjąłem komunię świętą może P. Bóg przebaczy mi za grzechy. Proszę Cię Najdroższa
Żono przebacz mi i Ty za pewne niedociągnięcia Rodzinne że nie dałem Ci ciepła rodzinnego,
jak należy do męża. Przebacz mi, módl się i chowaj Januszka aby był dobrym Polakiem. Ja
zginę ale duch mój będzie między Wami. Wybacz nie mogę pisać bo nerwy nie wytrzymują
tego. Pociesz Matkę niech się nie martwi. Kończę i całuję Cię wraz z Całą Rodziną.
Jan Fiut
Adres: Fiut Zofia, Janów Lubelski, ul. Kilińskiego 16.

List pożegnalny A. Tomiałojcia59:
Wrocław 7 II 49
Kochana Mamo!
Będąc cały czas w Polsce rzadko do mamy pisałem. Otóż i teraz w ostatnich chwilach życia
piszę do Ciebie krótki list. Po wyjściu z wojska byłem w partyzantce, będąc tam dokonywaliśmy napadów rabunkowych tak jak i później. W 1948 roku zostałem aresztowany
57
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APWr, Księga cmentarna (Osobowice) 1947-1955, sygn. 1, s. 238, zob. np.: adnotacje dotyczące pochówków
braci Franciszka i Tadeusza Oczakowskich.
AIPN Wr., WPR Wrocław, Kara śmierci. Akta nadzoru w sprawie Fiuta Jana syna Anieli, 155/962, s. 7; M.
Chmielewska, G. Trzaskowska, op. cit., s. 22.
Ibidem, Kara śmierci. Akta nadzoru w sprawie Tomiałojcia Antoniego syna Kazimierza, 155/963, s. 20; M.
Chmielewska, G. Trzaskowska, op. cit., s. 23.
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i zostałem skazany na karę śmierci. Mamo proszę wybaczyć za wszystkie moje niewłaściwe
postępki. Już mnie nie zobaczysz. Przed śmiercią proszę Mamy się nie martwić trudno tak
się stało. Wyrok zostanie wykonany we Wrocławiu. Proszę powiadomić mych znajomych
oraz odprawić Mszę Świętą.
Żegnam Cię Mamo i Was Anno i Wiktor.
Antoni
Adres: ZSRR, uerg Wileńskij, rejon Solecz nieskij, wojenrad Diewieniszki, sowchoz Dolany,
deriewnia Ważikańcy, Tomiałojt Maria

List pożegnalny E. Kmicikiewicza60:
4 VIII 49
Najdroższa Mamusiu, Danusiu i Krysiu !
Musicie się pogodzić z losem bo ja już się pogodziłem, na ostatek wyspowiadałem się i przyjąłem komunię świętą, książeczkę do nabożeństwa oddam przez więźnia. Mamusia mi
wybaczy wszystko co przeze mnie przecierpiała i niech mi daruje za wszystko, wiem co za
cios dla mamusi i dla rodziny, niech was Bóg ma w swojej opiece. Całuję was i żegnam.
Gienek

List pożegnalny Franciszka Oczakowskiego61:
Dnia 27 VIII 1949
Najukochańsza Rodzino i wy moi synowie bywajcie mi zdrowi na zawsze, ja już do was
nigdy nie wrócę, żegnajcie moi bracia i siostry. Proszę was zajmijcie się moimi dziećmi o to
was bardzo proszę. Napiszcie do mojej żony. To jest jej adres: Oczakowska Władysława,
Więzienie Nr 2, ul. Sądowa, Wrocław. Pamiętajcie o to Was proszę moimi dziećmi się
zajmijcie. Całuję Was wszystkich oraz ślę ostatnie pozdrowienia. Bywaj mi moja miła
i najukochańsza żono zdrowa na zawsze.
Twój mąż Franek
Adres: Ob. Lis Maria, Jarosław, Rynek Nr 2,woj. Rzeszów
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Ibidem, Kara śmierci. Akta nadzoru w sprawie Kmicikiewicza Eugeniusza syna Eugeniusza, 155/390, s. 12;
M. Chmielewska, G. Trzaskowska, op. cit., s. 24.
61 Ibidem, Kara śmierci. Akta nadzoru w sprawie Oczakowskiego Franciszka syna Franciszka, 155/727, k. 24; M.
Chmielewska, G. Trzaskowska, op. cit., s. 25.
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List pożegnalny Tadeusza Oczakowskiego62:
Dnia 27 VIII 1949
Kochana Żono!
Kochana Żono proszę Cię ostatnimi słowami dbaj o dzieci moje kochane i krzywdy im
nie rób, a specjalnie o Marka by on kiedyś jak wyrośnie nie puścił się na złe drogi oraz Elę
dobrze wychowaj. Taki miał być twój los i z tym się musisz pogodzić. Podziękuj za paczki,
jakie mi posyłali i bądź zdrowa na wieki cię żegnam twój kochający cię mąż i módl się za
moją duszę całuję ciebie dzieci i całą rodzinę.
Tadek

List pożegnalny Romana Sztumskiego63:
Wrocław d. 23 I 1950 r.
Najdroższa Mamusiu Siostry, Bracia i całe rodziny wszystkie dzieci chrzestne. Darujcie mnie
wszyscy za cierpienia które znosiliście za mnie. Ponieważ nie skorzystałem z prawa łaski
i dziś odchodzę na tamten świat do Tatusia i Braci naszych. Taka wola Boga Najwyższego
pogódźcie się z wolą Boską i ja się godzę żyjcie w zgodzie pomagajcie sobie. Żegnam Was
wszystkich ściskam i całuję Mamusię Braci Siostry i wszystkie Dzieci wszystkich bliskich
i znajomych dobrych niech mi przebaczą jeśli coś im zrobiłem.
Wasz syn i brat wujek
zawsze oddany do śmierci
Roman Szumski
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The archive materials on the Local Military Prosecution in
Wrocław from the period from 1946 to 1955 shown as a basis
for historical and legal research on the military judicial system
in the Lower Silesia
(Summary)
The article deals with the archive materials on the Local Military Prosecution in
Wrocław from the period from 1946 to 1955 as they may serve as a great source for the
analysis of the Stalin rule period. The documents were kept in many different buildings,
i.e. the National Archive in Wrocław, the Archive No. 2 of the Land Forces in Wrocław
(now Oleśnica), and the Central Military Archive in Wrocław. In 2003, under the force of
the Institute of National Remembrance Act from 1998, the majority of the documents were
moved to the offices of the Institute of National Remembrance in Wrocław and Warsaw.
Although the materials presented are strictly related to the research on the Lesser Silesia
area, they can be also used to analyse general processes to widen the present knowledge on
the military judicial system in Poland. Only recently has the activity of the Local Military
Prosecution in Wrocław been described in a monograph being a PhD paper, which makes
the subject of the article even more remarkable.
The above mentioned archive materials make it possible to analyse the activity of the
Local Military Prosecution in Wrocław as a communist means of repression that was to
stop all the basic social movements designed to re-establish Polish independence from the
USSR during the first decade after the war. It is worth mentioning that the documents
described are one of the most precious archives of this kind in Poland because of their
completeness and diversity.
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