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Aleksandra Pijas1

Centralny Okręg Przemysłowy
w II Rzeczypospolitej
1. Wstęp
Niniejszy artykuł stanowi jedynie próbę ujęcia idei Centralnego Okręgu
Przemysłowego jako konceptu ambitnego jak na owe czasy, stanowiącego
zaczątek procesu industrializacji – aczkolwiek ostatecznie określanego
sukcesem połowicznym, to jednak postrzeganego po dziś dzień jako powód do
dumy narodowej. Niewątpliwie był to pionierski koncept, który w swym
założeniu miał stanowić etap wstępny do przebudowy struktury gospodarczej
państwa z rolniczej na przemysłowo-rolniczą. Zróżnicowane stanowiska
w literaturze przedmiotu nie rozstrzygają zapewne w sposób jednoznaczny
o tym, czy realizacja tego przedsięwzięcia, obciążającego znacznie budżet
państwa, była trafną decyzją, niemniej jednak celem artykułu jest
przedstawienie argumentacji świadczącej o tym, że tak faktycznie było.
O poprawie polskiej koniunktury w okresie międzywojennym możemy
z pewnością mówić w odniesieniu do sytuacji gospodarczej, zaistniałej
w II Rzeczypospolitej pod koniec 1935 roku2. Przyczyniło się do tego wyraźne
ożywienie zarówno na globalnych rynkach zbóż, jak i niezaprzeczalnie
związane z tym spotęgowanie i ekspansja następstw tegoż zjawiska na kraje
zachodnioeuropejskie3. Jednocześnie warto nadmienić o pozytywnych
skutkach oddziaływania dodatniej koniunktury na zagranicznych rynkach,
chociażby w odniesieniu do sytuacji rodzimego rolnictwa, a mianowicie na
zwyżkę przychodów polskiej wsi4. Do czynników sprzyjających wzrostowi
gospodarczemu w II Rzeczypospolitej należy zaliczyć także ożywienie
1

E-mail: aleksandrapijas@wp.pl; Autorka jest doktorantką w Katedrze Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
2
Por. Roszkowski W., Historia Polski 1914-1918, Warszawa 1991, s. 78.
3
Warto przy tym nadmienić, iż II Rzeczpospolita była jednym z państw, w których ewidentnie
przeważała produkcja rolnicza, a w szczególności mowa o roli, jaką ogrywał rynek zbóż. Por.
Malec J., Studia z dziejów Państwa i Prawa Polskiego t. XVI, Kraków – Lublin – Łódź 2013,
s. 271. Dopiero wzrost spożycia w państwach o gospodarce uprzemysłowionej przyczynił się do
wzrostu cen zbóż, a tym samym do poprawy sytuacji chociażby rodzimego rolnictwa. Por.
Kozłowski K., Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej, Państwowe Wydawnictwo
Ekonomiczne 1989, s. 130.
4
Por. Mieszczankowski M., Rolnictwo II Rzeczypospolitej, Książka i Wiedza 1983, s. 424.
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w sektorze budowlanym oraz minimalizowanie wskaźnika bezrobocia poprzez
organizowanie robót publicznych5. I choć w budżecie państwowym faktycznie
odnotowywano bilans niekorzystny – deficyt – to jednak wraz z upływem
czasu definitywnie dochody zaczęły wzrastać. Wyraźny rozwój handlu,
zarówno na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej, jak i zagranicznej, bezspornie
oddziaływał na dalszą poprawę koniunktury oraz zażegnanie okresu pewnej
stagnacji i destabilizacji6.
Począwszy od roku 1936, a mianowicie w okresie zaistnienia na polskiej
scenie politycznej rządu Felicjana Sławoja-Składkowskiego, możemy mówić
o stopniowym realizowaniu naprawy polskiej gospodarki7. Pierwszym
przejawem dążenia do ziszczenia się owych założeń był z pewnością koncept
utworzenia programu gospodarczego, określanego mianem czteroletniego
planu inwestycyjnego. Wskazywano nawet ramy czasowe, tj. okres od dnia
1 lipca 1936 roku do zupełnej realizacji założeń programu, który to miał ziścić
się wraz z dniem 30 czerwca 1940 roku. Forsowanie tejże koncepcji stało się
przyczynkiem do zaistnienia konfliktu pomiędzy Eugeniuszem Kwiatkowskim
a przedstawicielami strony „militarnej”. W przekonaniu autora zapewne
współpraca i dalsza, sukcesywna realizacja założeń planu czteroletniego przy
obopólnym kompromisie tych stron przyczyniłyby się do sukcesywnego
i permanentnego wzmacniania Polski na arenie Europy. Całkowity, choć
zaledwie szacunkowy koszt urzeczywistnienia zamierzonego programu
gospodarczego opiewał na kwotę 1650-1800 mln zł, przy czym wyodrębniono
poszczególne jednostki czasowe (roczne), w których to sukcesywnie
wydatkowano kwoty pochodzące z budżetu państwa8. Zważywszy na
korzystną passę – o której wspominano na wstępie – oddziaływującą na
światową gospodarkę, należy nadmienić także o niewątpliwym i dostrzegalnym wpływie tegoż stanu na koniunkturę gospodarczą II Rzeczy5

O zaczątkach stabilizacji gospodarczej możemy zapewne mówić już w odniesieniu do roku
1934. Z kolei warto także nadmienić na marginesie o dostrzegalnym w owym czasie progresie,
z którym należy utożsamiać wzmożony ruch inwestycyjny, a także intensyfikację i wzrost
natężenia siły nabywczej w wyniku spadku bezrobocia. Por. Kozłowski K., dz. cyt., s. 181.
6
Por. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski do 1939 roku, Wydawnictwo Naukowe
PWN 1995, s. 310.
7
W owym czasie wicepremierem i ministrem skarbu był Eugeniusz Kwiatkowski, którego
określano mianem rzecznika nakręcania koniunktury. Przydomek ten został nadany w związku
z urzeczywistnianiem licznych inwestycji przemysłowych. Generalnie rząd Felicjana SławojaSkładkowskiego prowadził aktywną politykę, ukierunkowaną na dynamizację życia
gospodarczego państwa. Por. Jabłonowski M., Z dziejów gospodarczych Polski lat 1918-1939,
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 1992, s. 109.
8
Wskazuje się, iż środki na wykonanie założonych projektów w głównej mierze rząd pozyskał
poprzez efektywne kontrolowanie inflacji. Por. Nałęcz T., Rządy Piłsudzkiego, [w:] Kaczorowski
B. (red.), Historia Polski tom II,Warszawa 2007, s. 94

8

Centralny Okręg Przemysłowy w II Rzeczypospolitej

pospolitej9. Tym samym już na przełomie 1936/1937 roku doprowadzono do
znacznej intensyfikacji prac inwestycyjnych w ramach planu czteroletniego10.
Przyczyniło się to do sfinansowania programu już na rok przed prognozowanym terminem (marzec 1939), przy czym warto wspomnieć, iż nakłady
finansowe wzrosły do wysokości 2400 mln zł11. I to właśnie w ramach planu
czteroletniego zainicjowano budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Pod tym pojęciem należy rozumieć pewien obszar w tzw. trójkącie
bezpieczeństwa, a więc w sensie geograficznym, jak i w znaczeniu ekonomicznym, a mianowicie teren, na którym to miał się ziścić plan przebudowy
struktury gospodarczej państwa. Założenia urzeczywistnionych inwestycji,
choć słuszne i rozwojowe, nie przyczyniły się jednak w znaczącym stopniu do
poprawy stanu polskiej gospodarki12. W szczególności mowa o ewidentnym
rozproszeniu omawianych inwestycji, zarówno pod względem lokalizacji
tychże, jak i braku powiązań gospodarczych pomiędzy nimi. Doprowadziło to
do podjęcia inicjatywy przez rząd Felicjana Sławoja-Składkowskiego, mającej
na celu scentralizowanie najistotniejszych inwestycji, a także zgromadzenie
środków finansowych, które stanowiłyby kapitał inwestycyjny przeznaczony
w głównej mierze na wydatkowanie in spe owej „skoncentrowanej” koncepcji.
W głównej mierze, jako swoiste conditio sine qua non zamierzonej inwestycji,
wskazywano potrzebę zintensyfikowania potencjału obronnego II Rzeczpospolitej oraz poprawy wydajności komunikacyjnej i produkcyjnej państwa13.
Wzmożony „wysiłek” finansowy stanowił jednak w owym czasie swego
rodzaju impas14. Ponadto ambitne przedsięwzięcie – jak na owe czasy –
9

W literaturze podkreśla się znaczenie czteroletniego planu inwestycyjnego, który obok
sześcioletniego planu rozbudowy sił zbrojnych jako inwestycja publiczna miał za zadanie
nakręcanie koniunktury. Por. Drozdowski M. M., Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1963, s. 92.
10
Należy odnieść się przy tym także do ożywienia koniunkturalnego w tym okresie, zarówno
w odniesieniu do II Rzeczypospolitej, jak i państw zachodnich, co przyczyniło się bezspornie do
wzmożenia prac w ramach planu. Por. tenże, Sprawy i ludzie II Rzeczypospolitej. Szkice
i polemiki, Wydawnictwo Literackie 1979, s. 49.
11
Począwszy od 1936 roku do połowy 1939, państwo polskie wydatkowało szacunkowo ogółem
7644 mln zł na inwestycje publiczne. Por. Tomicki J. (red.), Polska odrodzona 1918-1939. Państwo
– społeczeństwo – kultura, Warszawa 1988, s. 424.
12
Por. Pronobis W., Polska i świat w XX wieku, Warszawa 1996, s. 154.
13
Generalnie w ramach nowego programu gospodarczego wyodrębniono jedynie określone
punkty docelowe, na których skoncentrowano cały wysiłek oraz na urzeczywistnienie których to
zgromadzono znaczące nakłady finansowe. Por. Kaliński J., Plan odbudowy gospodarczej 19471949, wyd. Książka i Wiedza 1977, s. 16.
14
Jeszcze przed realizacją czteroletniego planu inwestycyjnego i Centralnego Okręgu
Przemysłowego sfinansowano budowę Gdyni. Zdarzenie to zainicjowało proces modernizacji
gospodarki II Rzeczypospolitej. Stanowiło to niewątpliwe obciążenie dla budżetu państwa. Por.
Musiał W., Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918-2004, Toruń 2013, s. 139.
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generowało znaczne koszty. Interwencjonizm państwowy, przejawiający się
– począwszy od wysunięcia koncepcji – do momentu wdrażania idei poprzez
wydatkowanie środków z budżetu stanowił dla skarbu państwa duże
obciążenie. Źródło finansowe stanowiły chociażby lokaty oszczędnościowe
w instytucjach państwowych, zyski wypracowywane przez państwowe
przedsiębiorstwa, środki zgromadzone w ramach Funduszu Pracy
(utworzonego w założeniu niwelowania zjawiska bezrobocia), a także
udzielane pożyczki.
Wyraźnie zarysował się też w owym czasie koncept interwencjonizmu
państwowego, bądź to utożsamiany z Nowym Ładem (New Deal) D. Roosevelta, bądź to z silną ingerencją w przemysł zbrojeniowy, egzemplifikowaną
w wersji niemieckiej. Z tą też ideą należy wiązać budowę Centralnego Okręgu
Przemysłowego. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, polska odmiana
interwencjonizmu charakteryzowała się znamiennymi różnicami, jak
chociażby realizacją założeń planu czteroletniego przy jednoczesnym
zachowaniu zrównoważonego budżetu, a także z możliwością dokonywania
wymiany złotego na kruszec15. W związku z tym rząd nawiązał jeszcze w 1937
roku do idei powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, przy czym należy
wskazać, iż o owym koncepcie dywagowano już w 1928 roku16. I to właśnie
w ramach czteroletniego planu inwestycyjnego doprowadzono do ziszczenia
się owej idei17.
Inicjatywa budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego miała stanowić
bodziec dla procesu uprzemysławiania II Rzeczypospolitej18. Ponadto wydźwięk, poniekąd polityczno-propagandowy, owego przedsięwzięcia w swych
zamierzeniach nawiązywał również do aspektów społecznych. Dążono do
zmiany zapatrywań polskiego społeczeństwa, a mianowicie wskazywano, iż
budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego stanowi zaledwie zaczątek ku
dalszej poprawie koniunktury, bowiem plany rozwoju gospodarczego państwa
miały być dalekosiężne19.
15

Por. Morawski W., Centralny Okręg Przemysłowy. Idea i praktyka, Mówią Wieki, 2008, nr 3.
Por.Gołębiowski J., COP. Dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922-1939,
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2000.
17
Warto przy tym nadmienić, iż w marcu 1938 roku zostało powołane Biuro Koordynacji
Planowania, które miało za zadanie „synchronizować” prace inwestycyjne w ramach
czteroletniego planu inwestycyjnego. Por. Krajewski M., Historia gospodarcza Polski do 1989
roku. Zarys problematyki,Włocławek 2000, s. 335.
18
Por. Eckert M., Historia polityczna Polski lat 1918-39, Warszawa 1985, s. 163.
19
Już w grudniu 1938 roku wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski przedstawił
Sejmowi zarys wykonania planu piętnastoletniego, którego ramy czasowe zakreślono na lata
1939-1953. Por. Landau Z., W. Roszkowski, Polityka gospodarcza II RP i PRL,Wydawnictwo
Naukowe PWN 1995, s. 73.
16
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Fundamentalny problem stanowiła jednakże kwestia skupienia kapitału
inwestycyjnego, przy czym szacunkowo wskazywano na kwotę 3 mld zł.
Głównym źródłem pozyskiwania środków finansowych – o tak niebotycznej
wysokości – na którą opiewano przedsięwzięcie, mogły być zasadniczo
należności wpływające do budżetu państwa. Zważywszy na obawy wybuchu
i eskalacji międzynarodowego konfliktu, w związku z zaostrzającą się sytuacją
tuż za sąsiednimi granicami, należy zaakcentować znikomy stopień partycypacji kapitału prywatnego w realizacji omawianej inwestycji20. Alternatywa
wzrostu wysokości należności publicznoprawnych, czy też zaciągania nowych
zobowiązań jako sposobów pozyskiwania funduszy, została już wykorzystana
w okresie kryzysu.

2. Powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego
2.1. Przyczyny powstania
Instytucja Centralnego Okręgu Przemysłowego była strategicznym
instrumentem industrializacji „trójkąta bezpieczeństwa” w widłach Wisły
i Sanu, który to proces został zainicjowany w okresie międzywojennym, a mianowicie w 1937 roku21. Określano go nierzadko największym przedsiębiorstwem inwestycyjnym II Rzeczypospolitej22. Jednak już pod koniec lat
trzydziestych XX wieku Centralny Okręg Przemysłowy identyfikowano „tylko
z rejonem przemysłowym zlokalizowanym w widłach [Wisły i Sanu – A. P.]”23.
Dewiza budowy okręgu miała aktywizować społeczeństwo w zbliżony sposób,
jak czyniła to inwestycja w Gdyni24.
O lokalizacji inwestycji zadecydowały w głównej mierze faktor demograficzny, strategiczny, jak i zasoby surowcowe. Nierzadko określa się
20

W rzeczywistości rząd starał się w drodze udzielania kredytów, czy też wprowadzania
określonych ulg podatkowych, zmobilizować kapitał prywatny do współuczestniczenia we
wspomaganiu realizacji inwestycji. Por. Łuczak A., Skrzypek A., II Rzeczpospolita między
wojnami,Warszawa 1986, s. 18.
21
Idea budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego stanowiła jednakże rozszerzenie programu
„trójkąta bezpieczeństwa” na tereny województwa lubelskiego i kieleckiego. Był to swego
rodzaju przykład stymulacji działań rządu, w związku chociażby z „powodzią stulecia” na
karpackich rzekach w roku 1934. Por. Jezierski A., Historia gospodarcza Polski, Warszawa
2003, s. 289; Rae G., Poland’s Return to Capitalism. From the Socialist Bloc to the European
Union, I. B. Tauris 2007, s. 39.
22
Por. Garlicki A., Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, wyd. Wiedza Powszechna
1999, s. 56.
23
Por. Landau Z., Tomaszewski J., Trudna niepodległość. Rozważania o gospodarce Polski
1918-1939, Warszawa 1978, s. 70.
24
Por. Noniewicz Cz., Historia gospodarcza Polski Odrodzonej, Białystok 2004, s. 62.
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realizację tego przedsięwzięcia mianem fundamentalnego konceptu jak na owe
czasy, którego to pomysłodawcą był wicepremier i minister skarbu Eugeniusz
Kwiatkowski25. Nie był to jednak innowacyjny wytwór, lecz scenariusz zaczerpnięty z przeszłego zamysłu26. Warto przy tym nadmienić, iż koncepcja
„trójkąta bezpieczeństwa” była forsowana już w roku 1928, przy czym nie
podjęto się jej realizacji w związku z oportunistyczną postawą marszałka
Piłsudskiego27. Już w 1925 r. w dziele Geografia wojenna Rzeczypospolitej
Polskiej major Roman Umiastowski dokonał wnikliwego opracowania
stopnia zabezpieczeń sektora przemysłowego, uwzględniwszy przy tym
poziom zagrożenia w sytuacji ewentualnej agresji lotnictwa bombowego na
tereny RP przez państwa ościenne. Był to niepodważalny argument świadczący o tym, iż lokalizacja przyszłych inwestycji państwowych winna
oscylować wokół terenów oddalonych od granic zewnętrznych. Jak dotychczas, a mianowicie jeszcze do roku 1936, znaczna większość przedsiębiorstw z sektora przemysłu umiejscowiona była nieopodal granicy, w strefie
do 150 km w głąb państwa. Idea przewodnia została wdrożona w życie za
rządów Eugeniusza Kwiatkowskiego, określanego nierzadko czołowym
architektem COP-u. Nad sprawną realizacją całego przedsięwzięcia miało
czuwać biuro planowania, działające przy ministrze do spraw skarbu.
Utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego argumentowano przede
wszystkim niecierpiącą zwłoki koniecznością wzmocnienia struktury obronnej
II Rzeczypospolitej, zorganizowania sprzyjającej koniunktury umożliwiającej
dalszy rozwój procesu uprzemysławiania, a także dokonania przebudowy
struktury państwa28. Centralny Okręg Przemysłowy rozpościerał się na
terenach wschodniej części województwa kieleckiego, południowej części
województwa lubelskiego, wschodniej części województwa krakowskiego
i zachodniej części województwa lwowskiego. O położeniu zamierzonej
25

Ówczesny wicepremier i minister skarbu forsował nieprzejednanie koncept budowy
Centralnego Okręgu Przemysłowego na terenach Polski południowej. Dnia 5 lutego 1937 roku
Eugeniusz Kwiatkowski w swym przemówieniu sejmowym wskazał potrzebę konsolidacji
środków finansowych na tenże cel, przy czym zawnioskował o zwiększenie funduszy do
wysokości 2400 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia została zaaprobowana. Por. Brzoza Cz., Sowa
A. L., Historia Polski 1918-1945, Wydawnictwo Literackie 2006, s. 214.
26
Por. Kaczorowski B. (red.), Polska niepodległa. Encyklopedia PWN,Warszawa 2008, s. 192.
27
Por. Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka Drugiej Rzeczpospolitej. Dzieje Narodu
i Państwa Polskiego, Warszawa 1991, s. 57.
28
W literaturze wskazuje się, iż Centralny Okręg Przemysłowy – obok centrali magistrali
węglowej, a także budowy portu morskiego w Gdyni – był jednym z fundamentalnych inwestycji
gospodarczych II Rzeczypospolitej oraz pierwszorzędnym komponentem przemian
w rozplanowaniu przestrzennym państwa o znaczeniu geopolitycznym. Por. Eberhardt P.,
Problematyka geopolityczna ziem polskich, Warszawa 2008, s. 320.
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inwestycji, jak już wspomniano na wstępie, przesądziły programowe
determinanty.
Należy nadmienić – począwszy od kwestii bezpieczeństwa państwa – iż
nad wyraz priorytetowym zagadnieniem było skoncentrowanie okręgu z dala
od granic terytorialnych (w odniesieniu do analizy przeprowadzonej przez
Umiastowskiego już w latach dwudziestych)29. Zważywszy na napiętą sytuację
międzynarodową, takie usytuowanie Centralnego Okręgu Przemysłowego
zdawać by się mogło roztropnym rozwiązaniem. Obszar okręgu rozpościerał
się na powierzchni o wielkości 15% (de facto niemalże 15,4%), a na którym to
zamieszkiwało 18% ludności Polski30. Nie bez znaczenia jest fakt, iż poziom
urbanizacji na terenie całego państwa w owym czasie szacowano na blisko
27% ludności, która to przebywała na obszarach miejskich, bowiem znacznie
niższy wskaźnik odnotowywano właśnie w strefie Centralnego Okręgu
Przemysłowego. Do stosunkowo dużych aglomeracji miejskich, znajdujących
się w tym zasięgu, należały chociażby takie miejscowości, jak: Chełm, Kielce,
Lublin, Nowy Sącz, Ostrowiec Świętokrzyski, Przemyśl, Radom, Rzeszów,
Sandomierz, Tarnów, a także Zamość31. Intencjonalność umiejscowienia tegoż
przedsięwzięcia na wskazanym obszarze była nad wyraz zrozumiała.

2.2. Czynniki determinujące lokalizację Centralnego Okręgu
Przemysłowego
Jak już wspomniano na wstępie, o lokalizacji zadecydowały trzy czynniki,
a mianowicie demograficzny, gospodarczy oraz wojskowy. Nierzadko jednak
wskazuje się także na względy natury komunikacyjnej, energetycznej, czy też
dostępności do zasobów surowcowych32. Obszar Centralnego Okręgu
Przemysłowego był zamieszkiwany przez 5 665 400 osób, co stanowić miało
18 % ludności państwa. Do determinantów demograficznych należy zaliczyć
29

W literaturze nad wyraz często podkreśla się znaczenie budowy Centralnego Okręgu
Przemysłowego zlokalizowanego – w przeświadczeniu rządu – na obszarze zapewniającym
bezpieczeństwo przed ewentualnym naruszeniem granic terytorialnych II Rzeczypospolitej. Nie
bez przyczyny taki argument miał istotne znaczenie właśnie w kontekście rozwoju przemysłu
obronnego państwa. Por. Samecki W., Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939. Wstępna faza
programu uprzemysłowienia Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1998, s. 253.
30
Centralny Okręg Przemysłowy obejmował 46 powiatów, zlokalizowanych na terenie czterech
województw. Por. Malinowski L., Politycy II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Adam Marszałek
1993, s. 91.
31
Spośród miast zlokalizowanych na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego jedynie Lublin
liczył ponad 100 tys. mieszkańców, a dokładnie 122 tys. Por. Jezierski A., Leszczyńska C.,
Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2010, s. 307.
32
Por. Zawada P., Centralny Okręg Przemysłowy – aspekty socjalne jego funkcjonowania dla
ziemi leżajskiej, Saeculum Christianum. Pismo Historyczno-Społeczne, 15/2, 2008, s. 198.
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stosunkowo gęste zaludnienie obszaru, na którym to zlokalizowano
przedsięwzięcie, a także wysoki wskaźnik bezrobocia. O istocie owej
inwestycji – w nawiązaniu do wspomnianej wyżej przesłanki – świadczy
fakt, iż liczbę osób pozostających wciąż bez zatrudnienia szacowano na około
400-700 tysięcy33. Niezaprzeczalnie wydatny poziom natężenia
niekorzystnego zjawiska wpłynął częściowo na zaangażowanie kapitału
inwestycyjnego właśnie na tym terytorium. To w tym rejonie występowało
masowe bezrobocie, w szczególności ukryte w rolnictwie34. Ponadto wysoki
odsetek osób bezrobotnych miał stanowić w przyszłości potencjalne źródło
taniej siły roboczej, a przy tym dążono do rozładowania napięć społecznych.
Dysponowanie tak znacznym zapleczem osobowym stanowiło kolejny argument, przemawiający za umiejscowieniem inwestycji właśnie na tym obszarze.
Uwarunkowania gospodarcze determinujące lokalizację Centralnego
Okręgu Przemysłowego w widłach Wisły i Sanu stanowiły o możności
zorganizowania rynku zbytu dla artykułów rolnych pochodzących ze
wschodniej części państwa, a także tworzyw i półproduktów wywodzących się
z Polski zachodniej. Koncentracja położenia okręgu w centrum dawała sposobność zorganizowania i usprawnienia połączeń pomiędzy poszczególnymi
obszarami państwa. Wskazuje się dosyć często na rolę centralizacji przedsięwzięcia jako zabiegu mającego na celu nakręcanie koniunktury na obszarze
zacofanym, zwłaszcza w odniesieniu do zachodniej części kraju, gdzie
przemysł był znacznie bardziej rozwinięty (szacunkowo 73% zlokalizowanych
inwestycji). To właśnie na tym terenie miało dojść do stopniowej transformacji
gospodarczej.
Rządowe plany antycypowały w tym czasie powstanie progresywnego
przemysłu zbrojeniowego, który by dysponował własną bazą zarówno
energetyczną, transportową, jak i budowlaną etc.35. Nad wyraz niebagatelne
znaczenie miał czynnik wojskowy – w związku z zaistniałą sytuacją tuż za
sąsiednią granicą nieodzownym zadaniem było ulokowanie okręgu przemysłowego w oddaleniu od obrzeży II Rzeczypospolitej, a więc budowa przemysłu stricte obronnego powinna być bezpiecznie usytuowana36. Już z racji
rozmieszczenia Górnego Śląska, jako kluczowego terenu przemysłowego
znajdującego się nieopodal granicy niemieckiej, narastały obawy o asekurację
tegoż rejonu. Terytorium Centralnego Okręgu Przemysłowego od strony
południowej, a więc linii granicznej z Czechosłowacją, było odseparowane
33

Por. Buszko J., Historia Polski 1864-1948,Warszawa 1987, s. 307.
Por. Nowicki J., Teoria ekonomii II Rzeczypospolitej, wyd. Książka i Wiedza 1988, s. 142.
35
Por. Nir R., Szczerbiński M., Wasilewski K. (red.), W nieustannej trosce o polską diasporę.
Studia historyczne i politologiczne, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 283.
36
Por. Sarnecki W., dz. cyt., s. 253.
34
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Karpatami. Niwelowało to tym samym zagrożenie zniszczenia okręgu na
wypadek wybuchu wojny.
I choć wskazuje się, że koncepcja powstania COP-u była forsowana już
w 1936 roku, to jednak szczegółowy obręb terytorialny tego przedsięwzięcia
określono dopiero w ustawie z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach inwestycyjnych37, w której to zgodnie z art. 3 sprecyzowano, iż Centralny Okręg
Przemysłowy będzie obejmował następujące powiaty w ich granicach,
istniejących w dniu wejścia w życie ustawy:
1. kozienicki, radomski, opoczyński, konecki, iłżecki, kielecki, opatowski,
jędrzejowski, pińczowski, stopnicki i sandomierski w województwie
kieleckim;
2. brzeski, dąbrowski, mielecki, tarnowski, dębicki, jasielski, gorlicki
i nowosądecki w województwie krakowskim;
3. włodawski, lubartowski, puławski, lubelski, chełmski, krasnystawski,
janowski, biłgorajski, zamojski, hrubieszowski i tomaszowski w województwie lubelskim;
4. lubaczowski, jarosławski, przeworski, łańcucki, przemyski, dobromilski, brzozowski, sanocki, leski, niski, tarnobrzeski, kolbuszowski,
rzeszowski, krośnieński w województwie lwowskim;
5. powiaty miejskie: Radom i Lublin.
Niniejszy akt normatywny regulował także kwestie ulg przysługujących
inwestorom prywatnym, które miały się przyczynić do zwiększenia
zainteresowania tychże, skutkującego sukcesywnym angażowaniem sektora
finansów niepublicznych w realizację inwestycji. Beneficjentami mogły
zostać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, które podjęły decyzję
o ulokowaniu środków pieniężnych na urzeczywistnienie przedsięwzięcia
w obszarze COP-u.

2.3. Inwestycje na obszarze Centralnego Okręgu Przemysłowego
Nierzadko podkreśla się, iż terytorium Centralnego Okręgu Przemysłowego
nie było „homogeniczne”, tzn. wyodrębniano poszczególne sektory
charakteryzujące się pewnymi osobliwościami. Rejon kielecki określano
mianem A – obszaru surowcowego, lubelski z kolei to teren B – aprowizacyjny oraz sandomierski był strefą C – słynącą z przemysłu przetwórczego. I to właśnie ten ostatni region utożsamiano powszechnie z Centralnym
Okręgiem Przemysłowym. To właśnie w tym rejonie skumulowana była
znaczna część zakładów przemysłowych. Przykładem tej „ekspansji” był m.in.
Lublin, w którym rozpoczęły produkcję fabryka inż. Świąteckiego, Lubelska
37

Dz.U. z 1938 r. Nr 26, poz. 224.
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Wytwórnia Części Lotniczych W. Stelmaszczyka, czy chociażby fabryka
M. Wolski S.A. (producent maszyn rolniczych)38. O ekspansywności tej
inwestycji świadczy liczba powstałych obiektów produkcyjnych, do których
należy zaliczyć w szczególności elektrownię wodną w Myczkowcach i Rożnowie, elektrownię przemysłową w Stalowej Woli, a także elektrownię
Zakładów Azotowych w Mościcach39.
Do korzystnych faktorów należy zaliczyć przy tym należyte grunty,
a także sposobność pozyskiwania tychże ziem poprzez wydatkowanie
relatywnie nieznacznych nakładów. Nadto wysoki stopień zalesienia był
dodatkowym atutem lokalizacji Centralnego Okręgu Przemysłowego na
wypadek wybuchu wojny40. W ramach inwestycji zaangażowano rownież
nakłady finansowe na rozbudowę systemu gazociągów, a także linii
energetycznych. Na terenie okręgu rozbudowano fabrykę broni w Radomiu
(Państwowa Fabryka Broni w Radomiu) i Starachowicach (Zakłady Zbrojeniowe w Starachowicach)41. Zainicjowano chociażby budowę kombinatu
metalurgicznego w Stalowej Woli – określanego mianem największej
inwestycji COP – oraz fabrykę silników Państwowych Zakładów Lotniczych
w Rzeszowie (PZL Rzeszów Wytwórnia Silników nr 2, oddział Polskich
Zakładów Lotniczych w Warszawie)42. Podkreśla się nierzadko efektywność
i rozmach inwestycji, bowiem „w Sanoku powstała fabryka broni. W Dębicy
zbudowano fabrykę syntezy chemicznej. W Pustkowiu koło Dębicy – kombinat chemiczny, w Mielcu – fabrykę płatowców (PZL Mielec Wytwórnia
Płatowców nr 2 – AP), w Niedomicach fabrykę celulozy”43.
Istotnym jest fakt, iż podczas realizacji całego przedsięwzięcia uwzględniano konieczność kontrolowania wskaźnika wzrostu gospodarczego, produkcji przemysłowej oraz poziomu konsumpcji44. Jak wskazuje się
w literaturze przedmiotu, w okresie tym dostrzegalny jest znaczny wzrost

38

Por. Duda J., Lublin – gospodarcza metropolia w ramach Centralnego Okręgu
Przemysłowego?, Zeszyty Naukowe WSEI Ekonomia, 2009, Nr 1, s. 62.
39
Por. Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku,
Książka i Wiedza 1984, s. 353.
40
Por. Nowak M., dz. cyt., s. 283.
41
Fabryka w Radomiu zatrudniała już w 1935 roku 2686 osób. Por. Polak B., Polska myśl
techniczno-wojskowa 1918-1945. III Ogólnopolska konferencja naukowa. Koszalin, 23 lutego
1995 r.,Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej 1995, s. 120.
42
Por. Malinowski L., Dramaty ludzi władzy Drugiej Rzeczypospolitej, Oficyna Wydawnicza
Stopka 2001, s. 133.
43
Por. Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., dz. cyt., s. 353.
44
Por. Zawada P., dz. cyt., s. 203.
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produkcji w odniesieniu do roku 1928, przy czym prym wiódł zwłaszcza
przemysł elektrotechniczny (nadwyżka o blisko 209%)45.

3. Wnioski
Budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego określano mianem najważniejszej inwestycji przemysłowej Drugiej Rzeczypospolitej. Nie przyczyniła
się ona jednak w znaczącym stopniu do poprawy sytuacji gospodarczej, tak
jak tego oczekiwano. Oczekiwania społeczeństwa były znacznie większe. Nie
należy jednak w zupełności negować idei powstania okręgu przemysłowego
w tej części Polski, bowiem zapewniono miejsca pracy dla blisko 107 tysięcy
osób46. Dotychczasowe problemy ówczesnej Rzeczypospolitej odnosiły się
również do potrzeby reformy agrarnej. Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego nie doprowadziła jednakże do znaczących zmian, a tym samym do
rozładowania nastrojów społecznych, zwłaszcza mając na uwadze nadchodzącą perspektywę wojny. Zdaniem autorki definitywne określenie realizacji
idei Centralnego Okręgu Przemysłowego mianem jednej z porażek II RP jest
jednak nad wyraz krzywdzące i niesprawiedliwe. Kategoryzowanie tegoż
przedsięwzięcia jako „straconego osiągnięcia” należy przede wszystkim
utożsamiać z zaistnieniem w owym czasie faktorów niezależnych od
chociażby polityki gospodarczej, a mianowicie od agresji zewnętrznej. COP,
choć utożsamiany z monumentalnym osiągnięciem o znaczeniu zaledwie
propagandowym, stał się jednakże „kolebką” i zalążkiem ku dalszemu
rozwojowi polskiej infrastruktury i przemysłu, lecz nastąpiło to w głównej
mierze w okresie gospodarki nakazowo-rozdzielczej.
Warto przy tym pamiętać, iż osiągnięcia COP nie zostały zniweczone.
Choć wykorzystane przez okupantów i eksploatowane na potrzeby chociażby
armii niemieckiej, to jednak „utrzymały się” i dały impuls do dalszej poprawy
koniunktury w Polsce Ludowej, jednakże w sposób charakterystyczny dla
tegoż okresu. Autorka jest zwolennikiem określenia konceptu Centralnego
Okręgu Przemysłowego mianem ambitnego przedsięwzięcia, jak na owe
czasy, a przede wszystkim – uwzględniwszy ramy czasowe – zrealizowanego
w stosunkowo krótkim okresie. Należy przy tym pamiętać, że plany
Eugeniusza Kwiatkowskiego były dalekosiężne i nie poprzestawały wyłącznie
na rozbudowie COP-u. W zamyśle tworzono już podwaliny ku planowi
piętnastoletniemu. Z perspektywy czasu zaskakujące wydają się oczekiwania
45

Por. Samecki W., Ekonomia. Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939, Wrocław 1998,
s. 390.
46
Por. Drozdowski M. M., Eugeniusz Kwiatkowski w polskiej historiografii i publicystyce
historyczno-ekonomicznej, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 1992, s. 85.
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co do rozmachu i efektywności tegoż konceptu w tak krótkich ramach
czasowych. Rozsądniejszym jest bowiem stwierdzenie, iż wydajność
inwestycji to kwestia znacznie dłuższego realizowania tegoż skrupulatnego
przedsięwzięcia, w którym państwo nie pozostaje „osamotnione”
w budowaniu potęgi i nakręcaniu koniunktury, lecz jest wspierane przez
prywatnych przedsiębiorców. Tak też było po części również w przypadku
Centralnego Okręgu Przemysłowego, czemu miała się przysłużyć w znacznym
stopniu ustawa o ulgach inwestycyjnych na obszarze COP-u.
Nie bez znaczenia jest fakt, że interwencjonizm państwowy przyczynił
się do zbudowania niejednej potęgi. Zważywszy jednak na współczesny
punkt widzenia sensu stricto zasadę celowości, gospodarności, czy też
rzetelności wydatkowania finansów publicznych, można byłoby się pokusić
o stwierdzenie, iż w tymże okresie dostrzegalna „dysfunkcja” wynikająca ze
stosunków na linii Kwiatkowski – Koc mogła się w pewnej mierze przyczynić
do faktycznego postrzegania tej inwestycji jako swego rodzaju porażki.
Zapewne rozsądniejsze w owym czasie byłoby wydatkowanie środków
pieniężnych z budżetu państwa, zarówno w odniesieniu do przedsięwzięć
odnoszących się do infrastruktury, przemysłu, bądź też armii, z uwzględnieniem stanowisk wielu stron i wypracowania swoistego kompromisu.
Forsowanie koncepcji kreowanej wyłącznie przez Eugeniusza Kwiatkowskiego albo jego oponenta przyczyniło się do nieskoordynowania prac
prowadzonych w ramach planu czteroletniego, jak i sześcioletniego,
dotyczącego modernizowania polskiej armii. I to w tym stwierdzeniu możemy
doszukiwać się naszej „małej porażki”. Niektóre zakłady powstałe w ramach
budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego istnieją po dziś dzień, choć są
w różnej kondycji finansowej, o różnorakiej strukturze własnościowej oraz
bogatsze o „bagaż doświadczeń” okresu transformacji ustrojowej. Przykładem
kontynuacji idei COP i jego sukcesem są chociażby, dobrze prosperujące:
Firma Oponiarska Dębica S.A., Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL
Rzeszów” S.A., czy też Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu.
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Centralny Okręg Przemysłowy w II Rzeczypospolitej
Centralny Okręg Przemysłowy w II Rzeczypospolitej był strategicznym instrumentem
industrializacji tzw. „trójkąta bezpieczeństwa” w widłach Wisły i Sanu, która to została
zainicjowana w okresie międzywojennym, a mianowicie w 1937 roku. O lokalizacji inwestycji
zadecydowały w głównej mierze faktor demograficzny i strategiczny, a także dostęp do zasobów
surowcowych. Nierzadko określa się realizację tego przedsięwzięcia mianem fundamentalnego
w perspektywie rozwoju gospodarczego II Rzeczypospolitej. Pomysłodawcą tego konceptu był
wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski. Utworzenie Centralnego Okręgu
Przemysłowego argumentowano przede wszystkim niecierpiącą zwłoki koniecznością
wzmocnienia struktury obronnej państwa, zważywszy na nastroje polityczne w tym okresie tuż za
zachodnią granicą. Ponadto powstanie COP-u miało być przyczynkiem do zorganizowania
sprzyjającej koniunktury, umożliwiającej dalszy rozwój procesu uprzemysłowienia oraz
dokonanie przebudowy struktury II Rzeczypospolitej. Centralny Okręg Przemysłowy
rozprzestrzeniał się na terenach wschodniej części województwa kieleckiego i krakowskiego,
południowej części województwa lubelskiego i zachodniej części województwa lwowskiego.
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Centralny Okręg Przemysłowy w II Rzeczypospolitej
O położeniu zamierzonej inwestycji, jak już wspomniano na wstępie, przesądziły „programowe”
determinanty. Nie bez znaczenia Centralny Okręg Przemysłowy był określany mianem
największego przedsięwzięcia przemysłowego w II Rzeczypospolitej. W rzeczywistości
realizacja tejże inwestycji nie przyczyniła się do znaczącej poprawy sytuacji gospodarczej
państwa. Autorka przygotowała niniejszy artykuł na podstawie analizy tekstów źródłowych oraz
publikacji, w głównej mierze z zakresu historii politycznej i gospodarczej.
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Nie tylko szablą…
Rola archeologii w utrzymaniu tożsamości
narodowej Polaków w okresie zaborów2
1. Wprowadzenie
Pod wpływem pielęgnowanych w Polsce tradycji walk orężnych ukształtowało się przekonanie, że ciągłość narodową zawdzięczamy właśnie zrywom
militarnym. Niewątpliwie walki zbrojne po utracie niepodległości w 1795 r.
odegrały ogromną rolę w życiu społeczeństwa polskiego. Pamiętać jednak
należy, że dążenia do restytucji naszego państwa były rezultatem nieustannego
podtrzymywania tożsamości narodowej, w czym nieocenione zasługi miała
kultura i nauka.
Likwidacja polskiej państwowości pod koniec XVIII w. w przekonaniu
wielu działaczy polskiego Oświecenia stwarzała ogromne zagrożenie dla
Polaków, niełatwo bowiem przychodziło im wyobrazić sobie możliwość
dalszej egzystencji narodu w warunkach braku własnego państwa. Zabiegając
o jej przedłużenie, zaczęto więc pielęgnować to wszystko, co zgodnie uważano
za „dźwiganie” polskiej świadomości narodowej. W ten sposób starano się
uczynić zadość przestrodze genewskiego filozofa Jana Jakuba Rousseau, aby
Polacy, skoro nie mają dość siły, by uratować własne państwo, przynajmniej
nie dali się pochłonąć przez narody, które się nimi podzieliły3. Wśród
podjętych wówczas inicjatyw w obronie zagrożonej polskości należy
wymienić działania mające na celu m.in.: zachowanie naszego języka
i dorobku piśmienniczego; rejestrację zwyczajów i obyczajów narodowych;
prowadzenie badań biograficznych dotyczących Polaków zasłużonych dla
ojczyzny; rozwijanie tajnego nauczania; wreszcie powstanie licznych prac
naukowych, w których przedstawiano dawną Polskę historyczną. W celu
podnoszenia uczuć patriotycznych organizowano uroczyste obchody rocznic
ważnych wydarzeń historycznych, np. 200-lecia odsieczy wiedeńskiej (1883),
1

E-mail: adaszczerba@uni.lodz.pl, Katedra Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa,
Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
2
Inspiracją do napisania tego artykuły była książka Dybca J., Nie tylko szablą. Nauka
i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795-1918, Księgarnia
Akademicka, Kraków 2004.
3
Grabski A. F., Zarys historii historiografii polskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 81.
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100-lecia Konstytucji 3 Maja (1891), 100-lecia powstania kościuszkowskiego
(1894), 500-lecia bitwy pod Grunwaldem (1910). Z wielkim rozmachem
obchodzono jubileusze twórców kultury, malarzy i pisarzy, np. Jana Matejki,
Henryka Sienkiewicza, czy też Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wspomnieć
należy również o dwóch ekshumacjach: doczesnych szczątków książąt
mazowieckich, spoczywających w katedrze płockiej (1825), oraz szczątków
króla Kazimierza Wielkiego, znajdujących się w katedrze wawelskiej (1869).
Ich powtórne pogrzeby były wielkimi patriotycznymi manifestacjami.
Wymienione obchody swoim zasięgiem przekraczały często granice
zaborów, bowiem idea przypominania bohaterskich czynów, siły oręża polskiego, wspaniałych osiągnięć naukowych i kulturalnych, czy też ważnych
postaci historycznych łączyła całe społeczeństwo ponad podziałami
politycznymi.
Poza wspomnianymi inicjatywami niemałą rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polaków w okresie zaborów odgrywały zainteresowania
archeologiczne, które również dawały materialne potwierdzenie egzystencji
społeczeństwa polskiego i świadczyły o odrębności naszej kultury. W niniejszym opracowaniu przybliżę trzy najważniejsze działania podejmowane przez
miłośników archeologii, zmierzające do kształtowania i utrwalania naszej
narodowej identyfikacji, mając świadomość, iż takich inicjatyw było znaczenie
więcej (np. inwentaryzacja zabytków w terenie czy też społeczny ruch ich
odnowy). Mam tu na myśli gromadzenie i ochronę starożytności oraz
wszelkich pamiątek po utraconej ojczyźnie, organizowanie wystaw starożytności, jak również prowadzenie badań naukowych, których celem było
poznanie naszych „narodowych korzeni”.
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2. Gromadzenie i ochrona starożytności4 z ziem polskich
Kolekcjonowanie dzieł sztuki i innych starożytności miało w naszym kraju
już pewne tradycje (choć niezbyt silne w porównaniu z centrami nowożytnej
Europy: Florencją, Wenecją, Rzymem, Wiedniem, Paryżem, Londynem).
Zabory dały tej działalności dodatkowe impulsy – narodowe. Wykreślenie
państwa polskiego z mapy politycznej Europy, grabież naszego dziedzictwa
kulturowego, a także jego celowe niszczenie przez zaborców wywołało
u części Polaków reakcję w postaci chęci ochrony wszystkiego, co oznaczało
i przypominało dawną Rzeczypospolitą. Owe cele doskonale ujęła Izabela
Czartoryska, założycielka dwóch muzeów w Puławach (Świątynia Sybilli
– 1801, Dom Gotycki – 1809), która stała się dla wielu pokoleń Polaków
wzorem ratowania naszych zabytków: „Kiedy Polska przestała istnieć – pisała
księżna – przyszło mi pierwszy raz na myśl, żeby zbierać pamiątki polskie,
które potomności powierzam”5. Zabytki i „narodowe relikwie” zgromadzone
w jej muzeach miały przypominać o wspaniałości minionych dziejów, tchnąć
optymizm w zwiedzających i służyć przyszłości, zgodnie z maksymą
„przeszłość przyszłości”, umieszczoną nad portalem Świątyni Sybilli. Niestety,
klęska powstania listopadowego położyła kres puławskiej działalności
księżnej. Jej mąż, Adam Jerzy Czartoryski, jako prezes powstańczego Rządu
Narodowego otrzymał zaoczny wyrok śmierci, a jego dobra zostały skonfiskowane. Na szczęście większość zbiorów muzealnych zdołano uratować,
wywożąc je najpierw do Sieniawy w Galicji, a potem do Hotelu Lambert
4

Termin „starożytności” w XIX w. obejmował daleko więcej niż tylko zabytki
archeologiczne. Krakowski archeolog i historyk sztuki Józef Łepkowski w 1851 r. pisał:
„Podanie ludu ukryte w lichej chacie, zwaliska zamku wśród niedostępnych leśnych
kryjówek, dno mogiły, sklep kościoła, szczyt wieżycy, gdzie kołysze się zapisany
ciekawymi datami dzwonek – oto pole na którem archeologii przychodzi zbierać owoce
niemałych trudów” (Łepkowski J., Sprawozdanie z podróży po Sądecczyźnie na posiedzeniu
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Roczniki Towarzystwa Naukowego
Krakowskiego, Oddział Sztuki i Archeologii, Kraków 1851, z. 1, s. 229). W II połowie
XIX w. miał miejsce powolny proces dezintegracji pojęcia „starożytności – starożytnictwo”.
Wyodrębniły się z niego nowe dziedziny, które zaczęły określać swój własny przedmiot
badań (archeologia, etnografia, historia sztuki i in.). Jednak jeszcze przez wiele lat używane
były równocześnie oba terminy. Dodam, że w Encyklopedii powszechnej Orgelbranda, która
ukazywała się po raz pierwszy w latach 1859-1868, pojęcie „starożytności” rozumiano już
jako „(…) pomniki narodowe, pochodzące z epoki najdawniejszej (antiquitates,
archeologia), natomiast »archeologia«, według wspomnianej encyklopedii to »nauka
początkowa, zasadnicza«” (Starożytność, s. 59, [w:] S. Orgelbranda Encyklopedya
powszechna z ilustracjami i mapami, Wydawnictwo Towarzystwa Akcyjnego Odlewni
Czcionek i Drukarni S. Orgelbranda i Synów, Warszawa 1903, t. XIV; Archeologja, s. 415,
[w:] Tamże, Warszawa 1898, t. I.).
5
Lorentz S. (red.), Puławy, Arkady, Warszawa 1962, s. 6.
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w Paryżu. W 1876 r. przewiezione do Krakowa, stały się podstawą
Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie i są tam przechowywane do
dzisiaj.
Upadek ojczyzny, a potem klęski kolejnych narodowych zrywów i fale
represji bez wątpienia zintensyfikowały działalność kolekcjonerską Polaków
we wszystkich trzech zaborach. Zbierano dużo i chętnie, z różnym nakładem
środków finansowych, z różnym przygotowaniem – często bezkrytycznie,
bowiem nie tyle chodziło o rzeczywistą wartość jakiegoś zabytku, ile o jego
rzekome lub autentyczne związki z dziejami ojczyzny. Po prostu coś było
cenne, bo polskie. Oczywiście grupa ludzi zajmujących się gromadzeniem
zabytków i pamiątek była bardzo niejednolita. To, co dla jednych było
obowiązkiem patriotycznym, zapleczem naukowym, wyrazem miłości do
sztuki, dla innych po prostu przyjemną, acz pożyteczną rozrywką. Pomijając
motywacje, którymi kierowali się „czciciele pamiątek”, należy podkreślić, że
w omawianym czasie gromadzono i chroniono to, co świeckie i kościelne,
bardzo starożytne i nie takie znowu stare, a cała ta akcja była spontaniczna
i zataczała coraz szersze kręgi. Początkowo ratowaniem i gromadzeniem
zbiorów zajmowali się indywidualni kolekcjonerzy. Z chwilą powstania
towarzystwa naukowych6 również i one podjęły taką działalność (eksponaty
pozyskiwano m.in. poprzez apele do społeczeństwa o nadsyłanie znalezisk
i innych artefaktów).

6

Mowa o następujących instytucjach: 1800-1832 Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, 1815-1830 Płockie Towarzystwo Naukowe (reaktywowane w 1907), od 1816
Krakowskie Towarzystwo Naukowe (od 1872 Akademia Umiejętności), które w 1850
założyło Muzeum Archeologiczne, od 1857 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
i Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich (od 1882 Muzeum im. Mielżyńskich, od
1923 Muzeum Wielkopolski, od 1945 Muzeum Prehistoryczne, od 1949 Muzeum
Archeologiczne), 1860-1939 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, 18661939 Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, od 1875 Toruńskie Towarzystwo Naukowe, od 1906
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (w 1950 przekształcone w Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze), które założyło Muzea Krajoznawcze m.in. w Warszawie
(1908), Kielcach (1908), Kaliszu (1908), Piotrkowie Trybunalskim (1908), Ojcowie (1908),
Suwałkach (1908), Łomży (1909), Włocławku (1909), Łowiczu (1910), Miechowie (1910),
Olkuszu (1911), Sosnowcu (1911), Lublinie (1914), 1906-1944 Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami, Towarzystwo pn. Muzeum Lubelskie (pocz. XX w.).
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Więcej o skali kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w okresie zaborów
można dowiedzieć się z opracowań Edwarda Chwalewika, jednego z najwybitniejszych polskich bibliologów – dokumentalisty, kolekcjonera książek
i ekslibrisów7. Sam problem ma również sporą literaturę8.

3. Wystawy starożytności
Bohaterskie czyny, ważne wydarzenia dziejowe, bogactwo polskiej kultury
były propagowane także przez wystawy starożytności, organizowane
w II połowie XIX i na początku XX wieku, które cieszyły się dużym zainteresowaniem społecznym9. Eksponowano na nich przedmioty pochodzące
w dużej mierze ze zbiorów prywatnych: dzieła sztuki, pamiątki rodzinne,
rękopisy, starodruki, sprzęty kościelne, dawne ubiory, porcelanę i fajans,
sprzęty domowe, broń i uzbrojenie, artefakty pradziejowe oraz średniowieczne.
Właściwe cele tych wystaw kryły się zwykle za praktyczną zasłoną. Akcentowano charytatywny wymiar ekspozycji (prowadzenie zbiórek pieniężnych na
cele dobroczynne), by odwrócić uwagę władz zaborczych od jej pamiątkowohistorycznego, patriotycznego charakteru.
7

Chwalewik E., Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory
pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według
miejscowości ułożone, Skład główny w Księgarni E. Wendego i S-ki, Warszawa 1916;
tenże, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne zbiory pamiątek
przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości
ułożone, Wydawnictwo J. Mortkowicza, Warszawa – Kraków 1926-1927, t. I-II.
8
Ograniczone rozmiary niniejszego opracowania nie pozwalają na wyliczenie wszystkich
publikacji dotyczących polskiego kolekcjonerstwa. Wymienię zatem tylko wybrane prace,
najbardziej przekrojowe: Krzyżanowski S., Spis prywatnych zbieraczów z wyszczególnieniem ich
zbiorów i kierunku, w jakim przede wszystkim swoim studyom się oddają, Roczniki dla
Archeologów, Numizmatyków i Bibliografów Polskich, 1869, s. 73-89 oraz 1870, s. 207-237;
Mikocki T., Najstarsze kolekcje starożytności w Polsce (lata 1750-1830), Archiwum Filologiczne
XLVI, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk,
Łódź 1990; Kłudkiewicz K., Mencfel M. (red.), Miłośnictwo rzeczy: studia z historii
kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku : materiały konferencji zorganizowanej
w 2012 roku przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i Fundacji Zakłady Kórnickie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów, Warszawa 2014; Ryszkiewicz A., Muzea i wystawy w Polsce w latach 1760-1830,
Rocznik Historii Sztuki, t. XVI (1986), nr 1-2, s. 253-256; Tomkiewicz S., Obecny stan
archiwów i bibliotek w Królestwie Polskim pod okupacją austriacką, Sprawozdania z czynności
i posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie, 1906, t. 2, nr 5, s. 3-15; Żygulski Z. jun., Nurt
romantyczny w muzealnictwie polskim, s. 43-55, [w:] Romantyzm. Studia nad sztuką drugiej
połowy XVIII i wieku XIX, materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
9
Szczerba A., Przyczynek do kolekcjonerstwa i muzealnictwa polskiego. Wystawy starożytności
w Królestwie Polskim, Sztuka Polski Środkowej. Studia V, 2011, s. 119-128.
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Pierwsza „wystawa starożytności i przedmiotów sztuki” została zorganizowana w 1856 r. w Warszawie. Było to najważniejsze wydarzenie archeologiczne lat pięćdziesiątych w mieście stołecznym, w którym udział wzięli
kolekcjonerzy ze wszystkich zaborów10. W Warszawie odbyły się jeszcze trzy
wystawy starożytności: w 188111, 188712 i 1899 roku13. Podobne imprezy kulturalne zorganizowały również i inne miasta polskie: w roku 1858 – Kraków14,
1861 – Lwów, 1883 – Radom15, 1883 – Sieradz16, 1885 – Radom17, 1891 – Radom18, 1894 – Lwów 19, 1895 – Płock20, 1898 – Łomża21, 1900 – Kalisz22,
10

Katalog wystawy starożytności i przedmiotów sztuki 1856 urządzonej w pałacu J. W. hr.
Augustostwa Potockich w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu na korzyść domu schronienia
Opieki Najświętszej Maryi Panny, Warszawa 1856; Beyer K., Album wystawy starożytności
i przedmiotów sztuki w Warszawie, Warszawa 1856; Podczaszyński B., Przegląd historyczny
starożytności krajowych z powodu wystawy urządzonej w Warszawie w r. 1856 w pałacu
J. W. hr. Aug. Potockich, Warszawa 1857.
11
Martynowski F. K., Wystawa Sztuki i Starożytności w Warszawie przez…, Przegląd
Bibliograficzno-Archeologiczny, 1881, t. II, nr 13 i 14, s. 1-15; Tenże, Wystawa Sztuki
i Starożytności w zastosowaniu do przemysłu przez…, Kłosy, 1881, t. 33, nr 837, s. 37; nr 838,
s. 43; nr 840, s. 51; nr 844, s. 134; nr 845, s. 135; nr 846, s. 136 ; nr 849, s. 153; nr 850, s. 198;
nr 851, s. 254.
12
Gerson W., Wystawa starożytności i obrazów, urządzona w Salonach hotelu Europejskiego
w Warszawie, w marcu i kwietniu 1887 roku (na dochód Warszawskiego Towarzystwa
Dobroczynności) opisał.., Biblioteka Warszawska, 1887, t. 186, s. 255-267.
13
Gloger Z., Wystawa Sztuki Starożytnej i Nowożytnej w Warszawie, Kłosy, 1889, t. XLIX,
nr 1276, s. 373-374; A. G., Wystawa starożytności w Warszawie, Czas, 1889, t. 42, vol. II, nr 295,
s. 2-3; Dowgird T., Wystawa Sztuki Starożytnej i Nowożytnej stosowanej do przemysłu,
urządzona w muzeum rolnictwa i przemysłu w Warszawie 1889-go roku opisał…, Biblioteka
Warszawska, 1890, t. I, s. 356-366; tenże, Archeologia na Wystawie Starożytności w Warszawie,
Tygodnik Ilustrowany, 1890, t. I, nr 2, s. 19-20; Martynowski F. K., Wystawa Starożytności
w Warszawie, Ateneum, 1890, t. 57, vol. 1, nr 1, s. 104-117; Wystawa, Kłosy1889, t. XLIX,
nr 1263, s. 174.
14
Beyer K., Album fotograficzny wystawy starożytności i zabytków sztuki 1858-1859,
Kraków 1895; Sadowski J. N., Wystawa starożytności w Krakowie, Przegląd Polski, 1873, s.
283-290; Skąpska-Święcicka I., Początki wystaw artystycznych w Krakowie, Rocznik
Krakowski, R. MCMLXX, t. XLI, s. 29-103.
15
Brak bliższych informacji.
16
Tomaszewski A., Wystawa starożytności i dzieł sztuki w Sieradzu w 1883 roku.
Przyczynek do dziejów zbieractwa i muzealnictwa, Sieradzki Rocznik Muzealny, 1985, t. 2,
s. 10-12; Urbański M., Prekursorzy i twórcy muzeum w Sieradzu, Wydawnictwo Muzeum
Okręgowe w Sieradzu, Sieradz 2007, s. 6-7; Witanowski K., Wystawa archeologiczna
w Sieradzu, Kaliszanin, 1883, t. 14, nr 82, s. 334; nr 83, s. 347; t. 15, nr 89, s. 3; nr 91, s. 3;
nr 92, s. 3; nr 93, s. 3; nr 95, s. 3; nr 98, s. 3, nr 101, s. 3.
17
Brak bliższych informacji.
18
Katalog wystawy starożytności, dzieł sztuki i obrazów urządzonej w r. 1891 za staraniem
i na dochód Towarzystwa Dobroczynności w Radomiu, Radom 1891.
19
Katalog wystawy zabytków starożytnych we Lwowie w r. 1894, Lwów 1894.
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1901 – Lublin23, 199 – Włocławek24. W latach 90. XIX w. wystawa archeologiczna została zorganizowana również w Piotrkowie Trybunalskim, ale
nie posiadam na jej temat bliższych informacji.

4. Poszukiwanie „korzeni państwa i narodu polskiego”
Po 1795 r. znajomość własnych dziejów dla obywateli, którzy przeżyli
likwidację państwa polskiego, stała się postulatem naczelnym. Gdy
rozpoczynała się epoka zaborów, pomijając dawnych kronikarzy, mieliśmy
tylko jedną, ale niedokończoną historię Polski (przerwaną na epoce
średniowiecza), opracowaną przez Adama Naruszewicza (Historia narodu
polskiego, t. II-VII, wydana drukiem w latach 1780-1786). Podstawowe
wyzwanie dla historyków stanowiło więc nie tylko badanie przeszłości, ale
przede wszystkim przygotowanie ogólnego wykładu całości naszej historii, od
czasów najdawniejszych po współczesne, z którego można byłoby czerpać siłę

20

Kordala T., Z dziejów nadań na Mazowszu Płocki, Muzeum Mazowieckie w Płocku,
Płock 2000, s. 32; Tarczyński F., Wystawy na prowincji, Echa Płockie i Łomżyńskie, 1898,
R. I, nr 58, s. 1-2.
21
Łada A., Pierwsza wystawa archeologiczna, Tygodnik Ilustrowany, 1889, nr 37, s. 729-730;
nr 39, s. 764; Łomża. Wystawa archeologiczna, Echa Płockie i Łomżyńskie, 1898, R. I, nr 47, s. 2.
22
M., Wystawa archeologiczna w Kaliszu, Kraj, 1900, R. XIV, t. 35, nr 23, s. 321; Żarski L.,
Kilka słów o znaczeniu wystaw archeologicznych, Gazeta Kaliska, 1900, R. VIII, nr 100;
Z wystawy archeologicznej kaliskiej (o porządkowaniu nadsyłanych zbiorów), Gazeta Kaliska,
1900, R. VIII, nr 108; nr 119-122; nr 149; nr 153; Rezultaty wystawy kaliskiej (archeologicznej),
Gazeta Kaliska, 1900, R. VIII, nr 149, nr 154; S. W., W przededniu wystawy archeologicznej
(o znaczeniu nauki starożytnej w ogólnym dorobku umysłu ludzkiego), Gazeta Kaliska,1900,
R. VIII, nr 117; NN, Wystawa dzieł sztuki i zabytków przeszłości w Kaliszu. Projekt ustawy,
Kaliszanin 1883, t. 14, nr 64, s. 269-270; Archiwum Państwowe w Łodzi, Канцелария
Губернаторa Калискaго, nr 93/0, О разрешени присязному поверенному Альфонсу
Парчевскому устроит в городe Калишь археологическую выставку, sygn. 695, Писмо
А. Парческго Ему Первосходительству Господину Калишскому Губернатору Тайному
Советнику М. П. Дарагану, 9 Декабря 1898 г., k. 1-2; Писмо Калишскогo Губернаторa
М. П. Дараганa Господину Варшавскому Генераль–Губернатору, 31 Марта 1898 г., k. 3;
Канцелария Варшавскогo Генераль–Губернаторa k Господину Калишскому Губернатору,
24 Апреля 1899 г., k. 4; Канцелария Калишскогo Губернаторa k Г.Полициймайстру гор.
Кaлиша, 10 Сентабря 1899 г., k. 7; Писмо А. Парческго Ему Первосходительству
Господину Калишскому Губернатор, 30 Апреля 1900 г., k. 8; Katalog wystawy
archeologicznej i zabytków sztuki urządzonej w Kaliszu w sali ratuszowej w maju i czerwcu
1900 r., Kalisz 1900.
23
Łopaciński H., Sprawozdanie z działu archeologii przedhistorycznej na wystawach
rolniczo-przemysłowej oraz przedmiotów sztuki i starożytności w Lublinie w 1901 r.,
Światowit, 1902, t. IV, s. 271; Wystawa w Lublinie, Tygodnik Ilustrowany, 1901, nr 11,
s. 203-204; Korab, Wystawa starożytności w Lublinie, Życie i Sztuka,1901, nr 25, s. 289-290.
24
Janowski A., Wystawa Kujawska, Ziemia, 1911, s. 881-884.
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do dalszego trwania. Obok systematycznie prowadzonych prac nad
stworzeniem takiej właśnie naukowej syntezy25 rozwijał się również nurt
zmierzający do oświetlenia genezy naszego państwa i narodu. Genealogie
biblijne, antyczne i sarmackie już dawno przestały wystarczać, a poza tym nie
znajdowały potwierdzenia w źródłach. Począwszy od XVIII w.,
w rozważaniach nad origines gentium coraz powszechniej tożsamość
narodową Polaków łączono z przeszłością słowiańską, która także miała pełnić
określone funkcje ideologiczne, o czym będzie mowa dalej.
Wracając do porozbiorowej refleksji historycznej, nowa rzeczywistość
wymagała od badaczy odpowiedzi na pytanie o przyczyny klęski
Rzeczypospolitej (od tego zależało, jak Polacy odnajdą się w sytuacji
politycznej, zaistniałej po 1795 r.). Zarysowały się wówczas dwa stanowiska,
które implikowały odmienne spojrzenie na dzieje Polski26. Zwolennicy jednej
teorii rozpatrywali wspomnianą klęskę jako samozawiniony upadek, co
prowadziło do krytycznej oceny naszych dziejów. Przeciwstawna koncepcja,
bardziej popularna, mówiła, że Polska padała ofiarą chciwości sąsiednich
mocarstw. Takie stanowisko inspirowało badaczy do poszukiwania w historii
ojczyzny momentów świadczących o świetności państwa polskiego i w rezultacie prowadziło do apoteozy naszej przeszłości. Również w narracji
większości historyków i starożytników piszących o Słowianach zauważyć
można potrzebę gloryfikowania, a nawet podkoloryzowania ich dziejów
(w oparciu o tezy Herdera), wynikającą z patriotycznych pobudek i silnej
identyfikacji autorów prac słowianoznawczych z opisywanymi ludem, która
ubezwłasnowolniała postawy krytyczne27. Skutki poczucia misji patriotycznej
dały o sobie znać nie tylko w idealizowaniu przeszłości Słowian, ale również
w bezkrytycznym taktowaniu odkryć spełniających to zapotrzebowanie, nawet
jeżeli zachodziło podejrzenie fałszerstwa, czego przykładem są zabytki
z rzekomymi runami słowiańskimi (nawet Joachim Lelewel dał się nabrać na

25

Por. Dybiec J., dz. cyt., s. 136-189. (por. zwł. Rozdział V: Historia w służbie narodu)
Grabski A. F., dz. cyt., s. 82-83; tenże, Dzieje historiografii, Wydawnictwo Poznańskie,
Poznań 2006, s. 409-410.
27
Por. Boroń P., Słowianie – my i nasi przodkowie. Etyczne aspekty poszukiwania pradawnej
chwały ludów słowiańskich w pracach historyków polskich I połowy XIX wieku, s. 268-277,
[w:] Koczanowicz L., Nahirny R., Włodarczyk R. (red.), Narracje – (Autobiografia) – Etyka,
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2005; tenże,
Między uczciwością, fałszerstwem a nadmiarem fantazji. Postawy etyczne dziewiętnastowiecznych badaczy wczesnych dziejów Słowiańszczyzny, Historyka. Studia Metodologiczne, t. 24,
2004, s. 35-43.
26
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odkryte w 1855 r. tzw. kamienie mikorzyńskie, ozdobione przez nieznanego
oszusta „pismem słowiańskim”)28.
Na temat genezy zainteresowań Słowianami wypowiadało się wielu
badaczy29, pokazując złożoność zagadnienia. Niewątpliwy jest związek tych
zainteresowań ze wspomnianym patriotycznym ruchem w Polsce, z jego
poszukiwaniami źródeł narodowości, rodzimych korzeni, gdy coraz powszechniej łączono przeszłość słowiańską z tożsamością narodową Polaków.
Ale to nie jedyny czynnik. Polski ruch słowiański należy rozpatrywać
w gruncie rzeczy w trzech aspektach: politycznym, społecznym i naukowym,
bowiem kulturę i świadomość historyczną łączono wówczas z bardzo nośną
politycznie i sugestywną ideą wszechsłowiańską (koncepcją utworzenia
„wolnej federacji państw słowiańskich”). Z dumą podkreślano, że Słowianie to
starożytny lud równy Grekom, Rzymianom, Galom i Germanom. W tej
romantycznej wizji Polska urastała do przewodniej siły politycznej, a już
z pewnością duchowo-kulturowej, świata słowiańskiego. Krótko mówiąc, po
rozbiorach problematyka słowiańska stała się u nas przedmiotem dysput
politycznych, filozoficznych i literackich oraz systematycznych badań
naukowych. Było to wynikiem przekonania, że w przeszłości słowiańskiej
tkwi klucz do odrodzenia państwa polskiego.
Ze zrozumiałych względów punkt ciężkości w badaniach nad Słowianami
przesunął się od skąpych i niepewnych dziejów politycznych ku dziejom
kultury. Przy tym poszukiwano i wykorzystywano dotąd mniej uwzględnianie
źródła wiedzy: archeologiczne, etnograficzne czy lingwistyczne, i to najlepiej
takie, które potwierdzałyby ogólną wizję wczesnych dziejów Słowiańszczy28

Por. Boroń P., Ku pradawnej Słowian wielkości. Fałszywe zabytki runicznego pisma
słowiańskiego, s. 19-38, [w:] Oko J. (red.), Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i wobec
przeszłości, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2012; Szczerba A., Z dziejów polskiej archeologii.
Fałszywe zabytki runicznego pisma słowiańskiego, Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki,
2015, 1, s. 7-44.
29
Byli to m.in.: Kulecka A., Między słowianofilstwem a słowianoznawstwem. Idee słowiańskie
w życiu intelektualnym Warszawy lat 1832-1856, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 1997;
Kurczak J., Historiozofia nadziei. Romantyczne słowianofilstwo polskie, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000; Piotrowska K., Początki zainteresowań przeszłością
Słowian wśród członków Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 113-120,
[w:] Z polskich studiów slawistycznych, S. III, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1968; Piotrowski B., Tradycje słowiańskie Poznania i Wielkopolski w XIX i XX wieku, s. 33-70,
[w:] Mikołajczak A. W., Szulc W., Zieliński B. (red.), Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004; Serejski M., Abramowicz A., Rozwój koncepcji
i metod w badaniach nad początkami Słowiańszczyzny w XIX wieku w Polsce, s. 26-59,
[w:] I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław 1972, t. VII; Tanty M., Panslawizm, carat, Polacy, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa 1970; Urbańczyk P., Słowianie a sprawa polska, s.23-35, [w:] Axer J.,Olko
J. (red.), Dawne kultury w ideologiach XIX i XX wieku, Wydawnictwo DIG, Warszawa 2005.
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zny, uformowaną w ramach późnoświeceniowych i wczesnoromantycznych
filozoficznych koncepcji. Mowa tutaj przede wszystkim o historiozoficznych
tezach niemieckiego myśliciela Johanna Gottfrieda Herdera, który właściwie
zainicjował intelektualny, a przede wszystkim natury duchowo-kulturowej,
„renesans słowiański” na Bałkanach oraz w Europie Środkowej i Wschodniej.
Herder w swoich dociekaniach nad dziejami ludzkości wierzył w powstanie
nowego społeczeństwa, opartego na idei człowieczeństwa. Wyjątkową rolę
w tym procesie miały odegrać narody słowiańskie ze względu na ich
charakter i wartości moralne, które Herder opisał następująco: „Słowianie
osiedlali się wszędzie, by objąć w posiadanie kraje, opuszczone przez inne
ludy, by jako osadnicy, pasterze lub rolnicy ziemie te uprawiać
i użytkować. Po wszystkich poprzednich spustoszeniach, przemarszach
i wędrówkach ich cicha, pracowita działalność przyniosła krajom tym
niewątpliwe korzyści (…). Byli uczynni, gościnni, aż do rozrzutności, byli
miłośnikami wiejskiej swobody, ale przy tym ulegli i posłuszni, byli
wrogami rabunku i grabieży”30.
Taki obraz Słowian musiał działać jak miód na rany, dając nadzieję na
wspaniałe jutro. Jednocześnie była to podnieta do podjęcia badań nad
słowiańską przeszłością, które prowadzili starożytnicy wszystkich
zaborów, w rytm przebiegających tam procesów politycznych 31. W zaborze
rosyjskim problematyka ta nie budziła oporów we władzach carskich, bo
wychodziła naprzeciw podobnym zainteresowaniom nauki rosyjskiej oraz
polityce panslawizmu caratu. Jednak rozmach, jaki się zaznaczył przed
rokiem 1830 w badaniach, uległ zahamowaniu wskutek represji politycznych i kulturalnych po powstaniu listopadowym. Część uczonych musiała
wyemigrować, ci zaś, którzy pozostali w kraju, nie mogli swobodnie
organizować życia naukowego. Trudności w zaborze rosyjskim w latach
30. i 40. XIX w. częściowo rekompensowały swobodniejsze warunki życia
politycznego i kulturalnego w Galicji. W zaborze pruskim ruch słowiański
połączony był z rozwojem koncepcji słowiańskiej solidarności przeciwko
tendencjom dominującym w historiografii niemieckiej, której najwybitniejsi przedstawiciele (Kant, Hegl) byli, krótko mówiąc, niskiego
mniemania o Polsce i Słowianach32. Hegel głosił wizję dominacji
30

Herder J. G., Wybór pism, Namowicz T. (red.), Zakład im. Ossolińskich – Wydawnictwo,
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1987, s. 491.
31
Por. Abramowicz A., Wiek archeologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1967; Tenże, Historia archeologii polskiej XIX i XX wiek, Oficyna Bibliofilów Sp. z o. o.,
Warszawa – Łódź 1991, s. 11-46.
32
Labuda G., Słowianie w wizjach historiografii I. Kanta, J. G. Herdera i G. W. Hegla,
s. 53, [w:] Kiperska J., Koszel B. (red.), Między wielką polityką a narodowym
partykularyzmem, Instytut Historii UAM, Poznań 2002.
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prusofilskiego „ducha germańskiego w Europie”. Społeczeństwa i państwa
germańskie były dla niego szczytem umysłowego rozwoju tzw. narodów
historycznych. Narody słowiańskie, jako rolnicze, historycznie zniewolone
i w swej istocie pasywne, stanowiły dla Hegla „niższy etap” w rozwoju
„ducha ogólnoludzkiego”. Dialektyka heglowska – upolityczniona
i włączona do służy narodowej Prus – zmusiła polskich intelektualistów do
opracowania rodzimej „dialektyki narodowej”. Wykształciły się wówczas
zręby polskiej narodowej filozofii, reprezentowane m.in. w pracach
A. Cieszkowskiego, B. Trentowskiego i K. Libelta. Dla przedstawicieli tejże
filozofii najważniejszą sprawą było akcentowanie niepowtarzalności
naszego narodu i jego przynależności do wielkiej rodziny słowiańskiej 33.
Istotne zmiany w problematyce słowiańskiej przyniosły lata 50., 60.,
a szczególnie 70. XIX w. Po pierwsze, mamy krytyczne spojrzenie na
wcześniejsze odkrycia (w tym kwestię run słowiańskich, chociaż nadal
przeważała wiara w ich istnienie). Polscy archeologowie z pokolenia
powstań i klęsk szukali w zabytkach zamierzchłej przeszłości śladów
bogatej kultury słowiańskiej. Niemniej już z pozycji pozytywistycznych
rozwijała się krytyka tej postawy, przeciwstawiająca obrazowi
Słowiańszczyzny samodzielnie tworzącej swoją kulturę wizerunek świata
słowiańskiego ubogiego, który rozwinął się dopiero pod wpływem
chrześcijańskiej kultury Zachodu. Ponadto od lat 70. XIX w. dyskusje nad
przeszłością słowiańską nabrały bardzo silnego politycznego i etnicznego
podtekstu. Otóż władze pruskie dla usprawiedliwia praw niemieckich do
ziem zaboru pruskiego lansowały teorię o ciągłym osadnictwie germańskim
od czasów zamierzchłych na tych terenach34. W tej sytuacji narastała pilna
konieczność przeciwstawiania się propagandzie niemieckiej, w czym
aktywny udział mieli archeolodzy. Na marginesie dodam, że próby
rozstrzygnięcia kwestii pierwszeństwa Słowian i German na ziemiach między
Wisłą a Odrą nabrały jeszcze silnego wdzięku politycznego po I wojnie
światowej35.
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Piotrowski B., dz. cyt., s. 38-44.
Por. Kaczmarek J., Megalomania i ekspansjonizm. Ze stosunków polsko-niemieckich
w dziedzinie archeologii w Wielkopolsce, www.area-archives.org/general.html; Taż, Prinke
A., Archeologia niewłaściwie wykorzystana. Dialog polsko-niemiecki w Wielkopolsce
w okresie narastających nacjonalizmów, www.area-archives.org/general.html.
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Por. Kurnatowska Z., Archeolodzy wobec politycznej wymowy swoich źródeł, s. 37-47,
[w:] Axer J., Olko J. (red.), Dawne ideologie...
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5. Podsumowanie
W okresie zaborów, w związku z utratą niepodległości, zainteresowania
naszą przeszłością nabrały w naszym kraju akcentów narodowych, patriotycznych. Starożytności przypominały o niedawnej niepodległości, a ojczysta
historia była w okresie zaborów przedmiotem dumy.
Istniejące zagrożenie zewnętrzne dla polskiej kultury narodowej wytworzyło dużą społeczną wrażliwość na problemy zachowania dziedzictwa
kulturalnego (m.in. rozpoczął się wówczas proces gromadzenia pamiątek
narodowych). Dostrzegano również możliwości oddziaływania zabytków na
poczucie tożsamości polskiej, co znalazło chociażby odbicie w organizowanych w II połowie XIX i na początku XX w. wystawach starożytności.
Jednakże skutki poczucia misji patriotycznej dały o sobie znać w idealizowaniu naszej przeszłości. Również w narracji większości historyków
i starożytników, piszących o Słowianach jako bezpośrednich przodkach,
zauważyć można potrzebę gloryfikowania, a nawet podkoloryzowania ich
dziejów, wynikającą z silnej identyfikacji autorów prac słowianoznawczych z opisywanymi ludem, która ubezwłasnowolniała postawy krytyczne.
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Nie tylko szablą… Rola archeologii w utrzymaniu tożsamości
narodowej Polaków w okresie zaborów
Celem opracowania jest przybliżenie roli zainteresowań archeologicznych w kształtowaniu
i utrwalaniu naszej narodowej identyfikacji w okresie zaborów. Spośród wielu inicjatyw,
podejmowanych przez starożytników w obronie zagrożonej polskości, zostały omówione
następujące działania: gromadzenie i ochrona zabytków oraz wszelkich pamiątek po
utraconej ojczyźnie, organizowanie wystaw starożytności oraz prowadzenie badań
naukowych, których celem było poznanie naszych „narodowych korzeni”. W okresie
zaborów, w związku z utratą niepodległości, zainteresowania przeszłością nabrały w naszym
kraju akcentów narodowych. Starożytności przypominały o niedawnej niepodległości,
a ojczysta historia była przedmiotem dumy. Istniejące zagrożenie zewnętrzne dla polskiej
kultury narodowej wytworzyło dużą społeczną wrażliwość na problemy zachowania
dziedzictwa kulturalnego (m.in. rozpoczął się wówczas proces gromadzenia zabytków
i wszelkich pamiątek po utraconej ojczyźnie). Dostrzegano również możliwości oddziaływania zabytków na poczucie tożsamości polskiej, co znalazło chociażby odbicie
w organizowanych w II połowie XIX i na początku XX w. wystawach starożytności, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem społecznym. Jednakże skutki poczucia misji
patriotycznej dały o sobie znać w idealizowaniu naszej przeszłości. Również w narracji
większości historyków i starożytników, piszących o Słowianach jako bezpośrednich
przodkach, zauważyć można potrzebę gloryfikowania, a nawet podkoloryzowania ich
dziejów (w oparciu o tezy Herdera), wynikającą z silnej identyfikacji autorów prac
słowianoznawczych z opisywanymi ludem, która ubezwłasnowolniała postawy krytyczne.
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Obraz wojny polsko-sowieckiej (1919-1921)2
w opisach ich uczestników (Jerzy Konrad
Maciejewski, Stanisław Rembek, Eugeniusz
Małaczewski)
1. Wprowadzenie
Krakowski historyk Andrzej Nowak we wstępie do wydanej w 2015 r.
książki Jarosława Szarka 1920. Prawdziwy cud nad Wisłą napisał, co by mogło
się stać, gdyby Polska nie obroniła swojej niepodległości w wojnie polskobolszewickiej: „Te setki tysięcy polskich chłopów, którzy zostali powołani pod
broń 1920 roku, by bronić Ojczyzny – zdało egzamin z polskości. To nie byli
już tylko »tutejsi«, to byli Polacy, świadomi wspólnoty z tymi, którzy ramię
w ramię z nimi stali twardo pod Warszawą, Nasielskiem czy Włocławkiem –
z ochotnikami z szeregów polskiej inteligencji, gimnazjalistami, studentami,
z robotnikami”3. Nowak, kreśląc na kilku stronicach problematykę tejże
książki, zwraca uwagę na proces dorastania Polaków do Rzeczypospolitej,
która stoi na straży Europy, i pyta: „Gdyby nie dorośli do tego nasi dziadowie
i pradziadowie, ich żony, siostry i matki – czy Polska pozostać mogłaby
Polską?”4. I dodaje zaraz: „Zamiast Piłsudskiego i Żeromskiego w wyobraźni
»nowych Polaków« byłoby miejsce dla Dzierżyńskiego i Sempołowskiej,
zamiast Mazurka Dąbrowskiego byłaby Międzynarodówka, a w miejsce Orła
Białego – czerwony sztandar. Zamiast przyniesionego przez niepodległe
dwudziestolecie
rozkwitu
twórczości
Skamandrytów,
Leśmiana,
Gombrowicza, zamiast utrwalonego dziedzictwa kultury narodowej – od
Wincentego Kadłubka po Henryka Sienkiewicza, zamiast muzyki Szymanowskiego i malarstwa Malczewskiego – mielibyśmy »realizm socjalistyczny«. Zamiast wychowania patriotycznego szkoły II RP, którego echem
była nie tylko postawa pokolenia »Kolumbów« w II wojnie, ale także to, co
najwartościowsze w polskiej kulturze po wojnie – poezja Herberta, muzyka
Lutosławskiego, Góreckiego, Kilara – mielibyśmy wychowanych o dwa
1

E-mail: michal1939@op.pl, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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pokolenia »lepiej« ludzi sowieckich. Zamiast polskiego katolicyzmu (…)
mielibyśmy moralną anomię, nihilizm na modłę sowiecką”5. Przywołana
glosa Andrzeja Nowaka stanowi próbę alternatywnego wyobrażenia, co
mogłoby spotkać Polskę w obliczu niekorzystnych dla niej rozstrzygnięć na
froncie trwającej w latach 1919-1921 wojny z Rosją, którą od 1917 r.
rządzili bolszewicy. W niniejszym artykule autor zamierza nakreślić obraz
militarnych zmagań Polaków, odwołując się do źródła historycznego,
spisanego przez naocznego świadka wydarzeń wojennych, jakim jest dzieło
Jerzego Konrada Maciejewskiego, oraz źródeł literackich, jakie wyszły
spod pióra również uczestniczących w tejże wojnie Stanisława Rembeka
oraz Eugeniusza Małaczewskiego.

2. Jerzy Konrad Maciejewski
„Po co ta wojna?! Odbieramy Kresy? Ależ na tych »Kresach«
80 procent ludności to Rusini, Żydzi lub Rosjanie, a więc – wrodzy.
Gdybym nie był żołnierzem, zostałbym anarchistą”. Autor tego pytania,
Jerzy Maciejewski, sierżant 19. Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa, stawia je
w swoim dzienniku pod datą 30 marca 1920 r., a więc w toku trwającej od
lutego 1919 r. wojny z Rosją Sowiecką. Maciejewski poprzedza swoje
pytanie opisem ogólnego stanu psychicznego: „Mijają te dni, tygodnie,
miesiące… I żyję tak bez celu, z dnia na dzień, od wyprawy do jakiejś
potyczki lub bitwy i nad wszelkimi uczuciami góruje obawa śmierci i chęć
życia. Po kilku jasnych wspomnieniach dzieciństwa nastąpiły całe lata
walk, trosk, poniżeń, nieraz ciężkiej, fizycznej pracy. Na dobitkę te
mrzonki, nadzieje, marzenia o niezawisłości materialnej, o majątku,
podróżach, przygodach i… o swoim gnieździe (…). Myśl, że bolszewicka
kula zakończy wszystkie te marzenia, że po mej śmierci Mama będzie
przymierać z głodu, a z Michasia zrobią jakiegoś rzemieślnika lub sługę, że
Ira zginie w przeklętym Piotrogrodzie – ta myśl mnie dręczy, nie daje
spokoju. Zwolnienia nie ma, zadekować się nie można, do końca wojny
daleko”6. Andrzejewski, który za udział wojnie z bolszewikami otrzymał
Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari7, opisał w swoim
dzienniku zmagania Wojska Polskiego z perspektywy zwyczajnego
żołnierza liniowego. Cena, jaką przyszło zapłacić za obronę zagrożonej
niepodległości i wolności ojczyzny, była wysoka. Sierżant Maciejewski,
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wykorzystując swój literacki talent, opisał wydarzenia, w których sam
uczestniczył. Jego zapisy dalekie są jednak od heroizacji, nadmiernego
podkreślania dzielności żołnierzy i dowódców. „Czuję, że z dnia na dzień
robię się coraz większym przeciwnikiem wojny. Całe jestestwo moje
krzyczy: dosyć wojny! Dosyć tych mordów! Zazdroszczę spokojnym
cywilom. Ot, taki Kostek Rudolf siedzi w Wąbrzeźnie, dostaje pełny żołd,
umundurowanie, jedzenie, może się co dzień dobrze wyspać i nie myśli, że
w każdej chwili pasmo jego życia może przeciąć kawałek ołowiu. (…)
Straszna wojna, w której dobijają rannych, mordują jeńców”8.
Krew, brutalność, rabunki na ludności, rozkładające się ciała zabitych
żołnierzy, znęcanie się nad jeńcami9, zwierzęcy proces załatwiania swych
popędów płciowych są elementami, które dominują na kartach dziennika.
Ich autor z naturalistyczną precyzją obrazuje okropieństwa po obu
walczących stronach. Pod datą 21 lutego 1920 r. zapisał, jak do dowódcy
baonu (po polskiej stronie) przyprowadzono jakiegoś 15-16-letniego
chłopca, prawdopodobnie podejrzanego o szpiegostwo. Po przesłuchaniu,
podczas którego otrzymał 25 uderzeń prętem żelaznym, postanowiono „dać
mu kulę w łeb”. Podczas drogi chłopak wyrwał się i wówczas rozpoczęło
się „polowanie na ludzkiego zwierza”. Po oddaniu czterech salw uciekinier
jeszcze żył, więc jeden z żołnierzy podszedł i strzelił mu z karabinu
w ciemię. Z relacji Maciejewskiego wynika, że to jeszcze nie był koniec
dla owego „zwierza”. Po pół godziny od tego wydarzenia żołnierze poszli
do miejsca, gdzie: „leżał skulony na ziemi, podparłszy się zżółkłą ręką.
Czapka spadła, w głowie widniała rana, z której wytrysnął mózg, a krew,
sącząc się w zaspę śnieżną, wyżłobiła w niej purpurowe zagłębienie. Jęczał
jeszcze, rzęził przy każdym oddechu, mózg w ranie poruszał się widocznie.
Mignęła mi myśl, aby wystrzałem z browninga przeciąć jego męczarnie,
8
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lecz nie – nie mogłem. Woczal podszedł, zarepetował karabin, zmierzył
w serce i… wraz z hukiem wystrzału jedno życie ludzkie przestało istnieć”10.
Andrzejewski kreśli również obraz życia prostych ludzi, którym wojna
niszczy wszystko. „Wieś Ponikwa. Pola wokół stratowane i zjeżdżone
wozami, w kilku miejscach dopalają się chałupy. Przy szosie, w rowie, leżą
trzy trupy: dwa obok siebie, jeden w poprzek. Jakież okropne! Jeden ma
strzaskaną głowę i całą twarz zalaną posoką, dwa inni o nabrzmiałych,
czarnych twarzach, rozdęci tak, że pękają im koszule. Organy płciowe
również rozdęte okropnie i sterczą groteskowo. Po całym ciele roją się
owady i wstrętne, wielkie muchy, twarze połyskują jak polerowany heban.
O jakiś kilometr dalej znów leży jeden, tylko jeszcze bardziej rozdęty”11.
Na koniec tego wstrząsającego opisu sierżant 19. Pułku Piechoty snuje
następującą refleksję: „Żołnierz ma ten przywilej, że gdy zginie »na polu
chwały«, pochowają go wszędzie: w rowie przydrożnym, na polu, w lesie,
na podwórzu… Dobrze, jeśli na kopcu postawią krzyż, chociażby związany
z dwóch patyków. A już całkiem dobrze, gdy pochowają na cmentarzu,
a na tabliczce kapral koślawo napisze, co za jeden był i kiedy zginął..”12
Niewątpliwy dar obserwacji przeróżnych sytuacji i zachowań ludzkich,
czynią dziennik Maciejewskiego niezwykle cennym studium „od środka”
rdzenia armii polskiej w brutalnej frontowej rzeczywistości. Ów rdzeń
tworzyli tacy, jak autor dziennika i jego koledzy – zwykli prości żołnierze,
od których od schyłku 1918 r. zależała niepodległość państwa polskiego.
Godne podkreślenia jest również to, iż frontowy zapis Maciejewskiego
przez długie lata nie doczekał się publikacji. Relacja sierżanta 19. Pułku
Ułanów, który po demobilizacji w 1921 r. zajął się działalnością literacką
i publicystyczną, została wydana drukiem dopiero na początku 2015 r.
w serii Świadectwa. XX wiek.
Zwycięstwo w wojnie z Rosją Sowiecką zostało definitywnie
przypieczętowane podpisanym w Rydze w 1921 r. pokojem, w którym:
„Obie układające się strony zapewniają sobie nawzajem poszanowanie
suwerenności państwowej i powstrzymanie się od jakiegokolwiek
mieszania się do wewnętrznych spraw strony drugiej”13. Dla Polski
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oznaczało to sukces odrodzonego w 1918 r. państwa. Gloryfikacja
bohaterskich czynów, eksponowanie wysiłku niepodległościowego
i odwoływanie się tradycji rycerskich złożyły się na obecność w życiu
kulturalnym i społecznym okresu dwudziestolecia międzywojennego
pewnego rodzaju ideologii militarystycznej 14. Swoista legenda, jaką stała
się zwycięska wojna i „cud na Wisłą” w 1920 r., była wykorzystywana
propagandowo do utwierdzania w przekonaniu, jak bardzo silna i dzielna
była armia polska.

3. Stanisław Rembek
Twórcą, który tworzy antylegendę wojny z Rosją Sowiecką w latach
1919-1921, jest Stanisław Rembek. Tematykę wojny z bolszewikami
opisuje w dwóch powieściach: Nagan, wydanej po raz pierwszy w 1928 r.,
oraz W polu – wydanej w 1937 r. Rembek, podobnie jak Maciejewski, był
żołnierzem, ochotnikiem, który z siódmej klasy gimnazjum w Piotrkowie
Trybunalskim trafia na front. Służył jako kanonier w 10. Kaniowskim
Pułku Artylerii Polowej15, uczestnicząc m.in. w walkach nad Dźwiną, pod
Warszawą oraz Zamościem. Doświadczenie osobiste autora jest niezmiernie ważne: „Sam brałem udział w przedstawianych przez siebie bitwach.
Historię, którą podałem w »Naganie«, opowiedział mi oficer nazwiskiem
Mianowski (…) On stał się w mojej powieści głównym bohaterem. Jedynie
zmieniłem jego nazwisko na Pomianowski”16. Rembek ukazuje wojnę jako
ciąg praktyk bojowych, w których śmierć jest rzeczą naturalną. Narracja
powieści ukierunkowana jest na wojenny konkret: notacja okopowej nudy,
bitewnego chaosu, żołnierskiego wysiłku i zdziczenia. W ten sposób autor
osiąga założony cel: tworzy powieściowy dokument frontowego bytowania. Chce jednocześnie utrwalić jak najwięcej jego aspektów wraz ze
skutkami działania wojennej rzezi: „Granat upadł przed samym karabinem
maszynowym, zrzucając go w tył wraz z obsługą. Na pierwszym planie
leżał żołnierz, którego Pomianowski popchnął naprzód, z roztrzaskaną
czaszką, z której mózg wypłynął. Poruszał jeszcze rękami i nogami
konwulsyjne, jak zdeptany pająk. Dalej, na skarpie, leżało czterech innych
poszarpanych, zakrwawionych i na wpół zasypanych grudą i śniegiem
14
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żołnierzy. (…) Na dnie rowu leżała niespodziewanie wielka liczba trupów;
z bezgranicznym podziwem w osłupiałych oczach i otwartych ustach
wyglądały one jak ryby nagle wyciągnięte z wody na inny świat. Masy
zmoczonych czerwienią bandaży i szarpi czyniły z przyczółka jakieś
krwawe śmietnisko. Prócz tego wielu rannych, odurzonych bojem i nie
zdających sobie jeszcze widocznie sprawy ze swego stanu, siedziało
w zakątkach okopu, lżej skaleczeni kręcili się bez celu, jak zaczadzeni”17.
Rembek, opisując wydarzenia z frontu litewsko-białoruskiego, zderza
frontową rzeczywistość, którą pokazuje niejednokrotnie przy pomocy
naturalizmu, z jej wyobrażeniami, jakie powstawały w świecie cywilnym.
Owe imaginacje konfrontuje z koncepcjami wytworzonymi w wojennej
grozie18. Na poparcie tejże tezy warto odnieść do postaci powieści.
Rembek pokazuje przypadek młodego i niedoświadczonego uczestnika
wojny z Rosją Sowiecką, niejakiego Kraśnickiego, którego w jednym
momencie cieszy „romantycznie ponura sytuacja żołnierza osieroconego”,
zaś w innym sytuacja na polu walki wywołuje jego strach i paniczną
ucieczkę. Kraśnicki, będąc rannym, zaczął rozmyślać o tym, że umrze.
„Nie bał się właściwe śmierci, był na nią nawet przygotowany, ale
wyobrażał sobie dotychczas, że jego rozstanie z tym światem musi zajść
wśród nadzwyczajnych okoliczności, musi być opromienione aureolą
nadzwyczajnego bohaterstwa i sławy, jak śmierć księcia Józefa, generała
Sowińskiego, czy choćby załogi reduty Ordona. Tymczasem umiera oto
pod wsią, w nocy, jako nieznany żołnierz zastrzelony prawie przypadkowo
podczas ucieczki… Żeby to jeszcze mógł umrzeć spokojnie, ale zapewne
za chwilę dopadną go tu bolszewicy i dobiją jak konia ze złamaną
nogą!...”19. Młodzieniec tymczasem leży w polu samotny i rany po
postrzale w czasie ucieczki. Widzimy zatem ogromny rozdźwięk między
obrazami literackim, które estetyzowały wojnę, a jej codzienną ohydą.
Świadomość owego dysonansu nie jest obca bohaterom powieści.
Najlepszym potwierdzeniem tej tezy są słowa Pomianowskiego, który
rozważając wygładzone wizje dokonań żołnierskich, stwierdza nie bez
goryczy: „Ale teraz cóż w was jest pięknego? Zamiast zbroi rycerskich
macie na sobie łachmany, skradzione trupom waszych towarzyszy; wasze
oczy błyszczą nie ogniem zapału, tylko gorączką głodu i podłą żądzą
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życia”20. Wypowiedź Pomianowskiego wyjątkowo dosadnie obnaża
rozpowszechnione opisy wojny w konfrontacji z jej realiami.
Ciekawa jest również kreacja postaci sierżanta Gołąbka. To typowy
fachowiec wojenny, który „zrozumiał, iż na wojnie segreguje się ludzi na
nowo, według innych zupełnie cech, niż podczas pokoju, że ten dla »pani
wojenki« jest lepszy, kto lepiej pojmuje ją i wszystkie jej nakazy. A on
pojął ją wkrótce. Pojął jako bóstwo krwi i uwielbienia chciwe; pojął ją jak
artysta: jako sztukę zabijania dla zabijania. Miał co prawda zawsze na
pogotowiu parę frazesów oficjalnie patriotycznych, które wbijał rekrutom,
ale dla niego samego były one pustym dźwiękiem, koniecznym wszelako
dla całokształtu aparatu wojny jak na przykład salutowanie przełożonym”.21 Postać Gołąbka ukazuje pewien paradoks wojny: im bardziej
wyzwoli się on z „cywilnego” świata norm i zasad moralnych, tym bardziej
zwiększa swoje szanse na przeżycie. Rembek pokazuje, że okrucieństwo
jest immanentną cechą wojny. Narrator powieści skonkluduje: „Wojna nie
zawsze jest zbrodnią, ale zawsze daje wszelkim zbrodniom zasłonę”22.
Obraz wojny, jaki prezentuje w Naganie Rembek, jest daleki od tych,
które zostały wykreowane w nurcie etosu rycerskiego i romantycznego
światopoglądu. Rzeczywistość frontu to bestiarium, które symbolizuje
redukcję człowieka do poziomu jego instynktów, niekontrolowanych
odruchów i pierwotnych zachowań; to umiejscowienie jednostki w polu sił
niezależnych od woli ludzkiej, gdzie rządzą chaos i przypadek23.
Druga z powieści Rembeka dotycząca wojny polsko-sowieckiej,
W polu, obejmuje swoją akcją kilka dni odwrotu dywizji gen. Lucjana
Żeligowskiego znad Auty i Berezyny nad Wilię. Jej treść stanowią dzieje
frontowe jednej kompanii. Rembek skoncentrował swoją uwagę na analizie
psychologicznej mężczyzn wrzuconych w tryby machiny wojennej, którzy
na przemian będą doświadczać panicznego strachu i „radosnej rozkoszy
walki”24.
Powieść ukazuje porażki i odwrót wojsk polskich, podczas których ginie
cała kompania. Ciekawa jest konstrukcja postaci podporucznika Fidelisa
Paprosińskiego. Przebywając na froncie wspominał, „że nieraz, zwłaszcza
w latach młodzieńczych, marzył o wojnie, która by pozwoliła mu
odetchnąć szeroką przestrzenią pól, wypróbować siłę nerwów, rozwinąć
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zawiązki nieznanych uczuć”25. Paprosiński, widząc jednak „krwawy młyn,
mielący ludzkie istnienie”26, jakim był chaotyczny odwrót armii polskiej,
sam konstatuje: „nie tak wyglądały czyny wojenne Leonidasa, Zawiszy
Czarnego czy obrońców reduty Ordona”27. Narrator powieści dodaje: „Nie
minęły dwa miesiące, odkąd znalazł się w kompanii, zaledwie miesiąc, jak
był na froncie, a już nie czuł w sobie innego pragnienia, tylko wyrwać się
jak najprędzej z tego kretowiska trwogi, krwi i śmierci na jasny, otwarty,
szeroki świat, wszystko jedno zresztą gdzie, byle znowu zacząć żyć innymi
myślami i uczuciami”28.
Wojna obnaża mit wojennego męstwa i „pokazuje, że histeria,
śledziennictwo i płaczliwość”, tak bardzo typowe dla płci pięknej, „w tej
samiutkiej mierze są udziałem”29 także mężczyzn. „Krwawy młyn” wojny
przyczynia się do uzewnętrznienia fizycznej i psychicznej słabości wielu jej
uczestników.
W obydwu powieściach Rembek nakreślił znakomity literacko obraz
zmagań Polaków z Rosją Sowiecką w latach 1919-1921. Nie ideologizuje
rzeczywistości tejże wojny. Daleko mu również do naiwności pacyfistów
w stylu Remarque’a i gloryfikacji wojny w duchu Jüngerowskim. Wojnę,
która obroniła niepodległość państwa, Rembek opisuje bez sentymentalizmu i zbędnych ozdób. To „kretowisko trwogi, krwi i śmierci”, ale
jednocześnie określa ją jako „błogosławioną”, bo „tylko na niej ma się
sposobność poznać granice swego ducha”30. Warto w tym kontekście
przywołać opinię Stefana Kołaczkowskiego, który zakładał, iż wojna
u Rembeka jest mistrzynią. Doświadczenie wojenne ma charakter
doskonalący, wychowawczy. Żołnierz nie potrafi zrozumieć sensu
życia/wojny, „nie może zdążyć, zrozumieć swego przeznaczenia, podjąć
świadomie swej roli. Obok irracjonalizmu i pesymizmu Rembek w swoich
powieściach wojennych kreśli jednak swoiście rozumiany humor, który
„prowadzi nie do zwątpienia, lecz do coraz mocniejszego przeświadczenia,

25

Rembek S., W polu, Wydawnictwo Towarzystwa Upowszechniania Czytelnictwa, Warszawa
1996, s. 191.
26
Tamże, s. 132.
27
Tamże, s. 141.
28
Tamże, s. 39-40.
29
Tamże, s. 213-214.
30
Urbanowski M., Oczyszczenie: szkice o literaturze polskiej XX wieku, Wydawnictwo Arcana,
Kraków 2002, s. 178.
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że sens leży głębiej, że jest trudniejszy, że świta on w momentach
bohaterstwa”31.

4. Eugeniusz Małaczewski
Grozę wojennego zniszczenia zawiera również opowiadanie Koń na
wzgórzu Eugeniusza Małaczewskiego z 1921 r. Autor przywołanego
utworu miał za sobą już służbę w armii rosyjskiej, następnie w 1. Korpusie
gen. Dowbora-Muśnickiego oraz za kołem podbiegunowym, wśród
owianych legendą Murmańczyków. Do Polski wrócił z armią gen. Hallera,
którego był przez pewien czas adiutantem. Jako porucznik Wojska
Polskiego wziął udział w wojnie z Rosją Sowiecką. Podczas jednej
z kontrakcji brygady, w której służył, Małaczewski trafia w okolice
swojego rodzinnego majątku (wieś Jakroniec), gdzie miała na niego czekać
ukochana siostra Marychna. W swoim opowiadaniu najpierw odwołuje się
do mitu szlacheckiego dworu, aby następnie ukazać, z jaką nienawiścią
bolszewicy niszczyli to, co było polskie i pańskie. Małaczewski opisuje to,
co widzi po powrocie: „Smutny obraz dawało to domostwo, urządzane jak
widać w ciągu długich lat, może paru stuleci. W czcigodne naczynie,
wznoszone i przebudowywane przez szereg pokoleń, kształtujące zbiorową
duszę szlacheckiej familii od dziadów pradziadów tu osiadłej, rojnej od
wspomnień droższych nad relikwie, pełne żywego smutku i radości tych,
co się w zaciszu starych ścian urodzili, żyli i pomarli – wdarł się żywioł
obcy, wrogi i niszczący. I pohulał, dogodziwszy niszczycielskim swoim
instynktom. W oknach nie została ani jedna cała szyba. Nie od kul
wyleciały – najwyraźniej powytłukiwano je naumyślnie kolbą, kijem,
pięścią, z sołdackiej chandry, dla zbytku. W pokojach cała posadzka była
dokładnie wyważona, klepka po klepce, wydarta ze spojeń. Pośrodku izby,
kiedyś jadalnej, pozostała kupa popiołu i węgli po ognisku, wznieconym
z połamanych mebli. Komu i po co przydał się ten ogień – nie wiadomo;
było lato, upał dokuczał nawet w nocy, a dla uwarzenia strawy znajdowała
się obok dobrze urządzona kuchnia. Wszystkie meble, szafy, kredensy
leżały w drzazgach, szczapach i strzępach. Nogi co krok deptały po szkle
z roztrzaskanych luster. Tapety tu i ówdzie powydzierano pasami od sufitu
aż do podłogi, ściany okryto szeregiem odręcznych napisów i rysunków
kredą, węglem lub dziegciem, utrzymanych w stylu owych prymitywów,
które zdobią mury i parkany moskiewskich koszar, więzień i fabryk.
31

Tenże, Wojna jako mistrzyni? Ernst Jünger i Stanisław Rembek, [w:] Chołostiakow W.,
Michalczenia J. (red.), Ernst Jünger (1895-1998): bojownik, robotnik, anarcha, Wydawnictwo
Instytutu Filozofii UWM, Olsztyn 2013, s. 72-73.

47

Michał Ceglarek

Doborowa biblioteka, składająca się z paru tysięcy starannie oprawionych
ksiąg, była teraz tylko zwichrzoną stertą podartych, zatlonych szpargałów.
(…) I co w ogóle szczególnie mnie uderzyło w całym tym rozgromionym
domu, to mnogość tego specyficznie moskiewskiego zostawiania po sobie
zelżywej, śmierdzącej pamiątki: w każdym kącie, w pośrodku każdego
pokoju, na parapetach okien, na rozprutych materacach łóżek, na
potłuczonej klawiaturze rozbitego fortepianu. Szczególna to chęć robić ze
wszystkiego kloakę. Jeśli ślad obecności tych ludzi jest taki, cóż dopiero
dziać się musi w nich samych”32. Przywołany opis zdziczenia ludzkich
obyczajów i niewyobrażalnego barbarzyństwa nie osiąga jeszcze swego
szczytu w tymże opowiadaniu. Małaczewski, chcąc zobrazować bestialstwo
Armii Czerwonej, przywołuje obraz wymordowanych łabędzi, powieszonych przez oprawców nad dworskim stawem za szyje na giętkich łozach
wierzb. Jednakże to również nie koniec okrucieństw. Małaczewski pisze
dalej o wystającej z ziemi ręce oficera polskiego, zakopanego żywcem
przez oprawców bolszewickich, następnie już w swoim majątku napotka
ekonoma z poderżniętym gardłem oraz swoją najdroższą siostrę, która
uciekając przed pijanymi żołnierzami sowieckimi, wskoczyła do studni.
Autor staje się bezradny wobec tragizmu zbrodni bolszewickich, dlatego
ucieka się do symbolu, który zdaniem Tadeusza Linknera z racji
filozoficznej myśli ma wiele wspólnego z Schopenhauerem, zaś od strony
literackiej przede wszystkim z opowiadaniem Żeromskiego Rozdziobią nas
kruki, wrony, gdy o zachodzie słońca żołnierze ujrzą na wzgórzu obdartego
żywcem ze skóry konia33: „W oglądanym z dołu, olbrzymiejącym w oczach
potworze rozpoznaliśmy zwierzę, właściwie bardzo nawet pospolite. Był to
potężny koń, z rasy koni pociągowych, tak zwany perszeron. Ale był to koń
– odarty ze skóry. Wzdychając głęboko i postękując ludzkim prawie
głosem, wgramoliło się po coś to żyjące ścierwo końskie aż na szczyt
wzgórza. Jakże ohydnie święciła ta poruszająca się kupa mięsa odartego
dokładnie ze skóry, oprócz końskiego łba, który zwisał do ziemi ciężarem
nie do udźwignięcia!”34 Owa makabryczna scena to dla Małaczewskiego
apokaliptyczny symbol wojny, który budził grozę i mistyczne skojarzenia35.

5. Podsumowanie
32

Małaczewski E., Koń na wzgórzu, [w:] Pilecka M. (red.), Szlakiem zwycięstwa: relacje
literatów z wojny 1920 roku, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2012, s. 74-75.
33
Linkner T., Inferno wojny i bolszewickiego zła w zbiorze opowiadań Eugeniusza
Małaczewskiego „Koń na wzgórzu”, Słupskie Prace Filologiczne, 2004, nr 3, s. 146.
34
Małaczewski E., dz. cyt., s. 87.
35
Linkner T., dz. cyt., s. 147.
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Zaprezentowane powyżej obrazy wojny, jakie utrwalili Maciejewski,
Rembek i Małczewski, ukazują antydogmatyczną i antyideologiczną wizję
wojny, jaką wytworzyła oficjalna ideologia militarystyczna II Rzeczypospolitej. Uczestnicy militarnych zmagań niejako na „własnej skórze”
konfrontują funkcjonujące w społeczeństwie wizje i obrazy wojny z frontową
empirią. Każda z nich zostaje zdyskredytowana przez wojenne życie36. Obrazy
wojny Maciejewskiego, Rembeka i Małaczewskiego mają jeszcze jedną
wspólną cechę: doświadczanie nihilizmu. Sposób doświadczania wojny, bądź
też proces jego zapisu, jest sposobem polaryzacji form nihilizmu. Zdaniem
Marka Pąkcińskiego to w wojnie, niczym w pryzmacie, pustka wewnętrzna
i tanatyczna agresja człowieka nowoczesnego rozszczepia się na różne
składniki, pozwalając na bardziej szczegółowy wgląd w te zjawiska37.
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Obraz wojny polsko-sowieckiej (1919-1921) w opisach ich uczestników
(Jerzy Konrad Maciejewski, Stanisław Rembek, Eugeniusz
Małaczewski)
Powyższy temat jest próbą interdyscyplinarnego ujęcia wojny polsko-bolszewickiej 19191921, jaki pozostawili po sobie jej uczestnicy. W powyższym tekście zaprezentowano obraz
tejże wojny na przykładzie źródeł historycznych, do którego należy dzieło Jerzego Konrada
Maciejewskiego (Zawadiaka. Dzienniki frontowe 1914-1920) oraz literatury polskiej: proza
batalistyczna Stanisława Rembeka (dwa arcydzieła: W polu i Nagan) i Eugeniusza Małaczewskiego (Koń na wzgórzu). Poprzez analizę historyczno-literacką tych dzieł autor starał
się nakreślić obraz i charakter wojny o niepodległość i suwerenność Polski w latach 19191921 (podstawą były doświadczenia związane z udziałem w wojnie). Zaproponowane dzieła
i ich autorzy nie są przypadkowi. Skazani na „przymusową nieobecność” w literaturze
polskiej po 1945 r. i zapomniani przez polskich czytelników, zasługują na wydobycie
z odmętów niepamięci. Tym bardziej że dzieła, które po sobie pozostawili, są wyjątkowe:
dzięki skrupulatnym zapisom widzimy tamte frontowe dni. Widzimy oszczędność słów,
brak rozległych opisów, nieobecność komentarzy, nieeksponowanie patosu i bohaterstwa.
Wojna widziana nie tylko przez pryzmat legendy niepodległościowej, ale wojna z wszystkimi
swoimi okropnościami.
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Oficerski honor u progu II Rzeczypospolitej
– studium prawno-historyczne
1. Wstęp
Polityczno-militarne aspekty dziejów Legionów Polskich, które stanowią
kwintesencję walki Polaków o niepodległą ojczyznę w okresie pierwszej
wojny światowej, są bardzo dobrze opracowane w historiografii. Składają
się na to liczne wspomnienia „legunów”, monografie (prace zbiorowe) oraz
publikacje prasowe2. Na próżno jednak szukać w nich takich, które
nawiązują do zagadnień oficerskiego honoru i związanej z nim wojskowej
temidy3. Niniejszy artykuł będzie – po pierwsze – jedynie próbą przybliżenia tych kwestii od strony historyczno-prawnej, gdyż materiały źródłowe
są bardzo rozproszone (archiwa, wspomnienia itd.) i wymagają szeroko
zakrojonej kwerendy, która pozwoli w przyszłości na pełniejsze ich
opracowanie. Po drugie, cezury ujęte w prezentowanym tekście obejmą
tylko dekadę (tj. 1916-1926). Był to bowiem okres odznaczający się
intensyfikacją prawną, a to w przypadku kształtowania się oraz unormowania oficerskiego honoru, na tle odradzania się państwowości polskiej,
stanowiło bezprecedensowe czasy w historii Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem artykułu jest ukazanie zagadnienia ujęcia honoru w sferze teorii
1

E-mail: obywatelgk@wp.pl; Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX i XX w.; Instytut
Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
2
Nie sposób bardzo bogatej literatury naukowej poświęconej Legionom Polskim w pełni tutaj
przytoczyć. Warto tylko wspomnieć o kilku pozycjach, które ukazały się w ostatnich latach:
Starzyński R., Cztery lata wojny w służbie Komendanta. Przeżycia wojenne 1914-1918, Wyd.
Tetragon, Warszawa 2012; Furgalski T. „Wyrwa”, Dziennik 1913-1916, oprac. P. Cichoracki,
Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2011; Nowina-Konopka SJ K., Wspomnienia wojenne
1915-1920, Wyd. WAM, Kraków 2011; Milewska W., Nowak J. T., Zientara M., Legiony
Polskie 1914-1918. Zarys historii militarnej i politycznej, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków
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Likwidacja Polskiego Korpusu Posiłkowego w 1918 roku. Losy legionistów po traktacie
brzeskim, Wyd. IPN, Warszawa 2013; Snopko J., Finał epopei Legionów Polskich 1916-1918,
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
3
Tematyka legionowego sądownictwa doczekała się kilku opracowań, ale w żadnym z nich nie
odnajdzie się wątku honorowej jurysdykcji – Por. np. Ostafiński-Bodler R., Sądy Wojskowe
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i praktyki sądowej (oraz prawa zwyczajowego) od czasów legionowych do
połowy lat 20. XX w., a także próba wykazania, jak istotnym elementem
rodzącego się Wojska Polskiego była cnota honoru oraz jego obrona
w środowisku oficerskim.

2. Lata 1916-1918
Jeden z najbardziej znanych legionistów – późniejszy generał Bolesław
Wieniawa-Długoszowski – napisał w 1932 r., że „(…) Legiony były wojskiem
amatorskim, okrutnie na bohaterstwo zażartym, współzawodnictwo więc
w szeregach naszych było ciężkie i na każdą szarżę podoficerską czy
oficerską, przy surowych i wysokich wymaganiach naszych dowódców,
a zwłaszcza samego Komendanta, trzeba było rzetelną pracą wojenną
zapracować”4. Z tej krótkiej, acz trafnej opinii na pierwszy plan wysuwa się
chęć zdobywania przez legionistów kolejnych stopni wojskowych, które
stanowiły swoistą nagrodę za poświęcenie czy bohaterskie czyny w imię
przyszłej niepodległej Polski. Ponadto posiadanie szlifów oficerskich od
zawsze i wszędzie wiązało się z powszechnym uznaniem wśród zwykłych
ludzi, a ich samo nabycie było „przepustką” w dalszej karierze wojskowej.
Należy w tym miejscu podkreślić, że niektóre osoby wstępując do
Legionów legitymowały się już „oficerskim fachem”, który nabyły służąc
w armiach zaborczych. Niezależnie od tego w jakim czasie (tzn. przed czy
po wybuchu wojny) ktokolwiek przystąpił do korpusu oficerskiego
(tj. w okresie istnienia Legionów Polskich, czy jeszcze w czasie zaborów)
i działał na rzecz Legionów, spadały na niego szczególne obowiązki – zarówno
wobec podwładnych (m.in. dowodzenie, utrzymywanie dyscypliny
w podległych mu jednostkach), jak i wobec własnej osoby. Szczególnie te
ostatnie były mocno związane z pewnymi wartościami, które kształtowały
pożądane oficerskie postawy. Do nich bez wątpienia należy zaliczyć honor.
W Legionach Polskich bardzo dobrze o tym wiedziano. Już w marcu
1916 r. podczas dyskusji nad projektem o „normach mianowań, awansów
i zwolnień oficerów Polskich Legionów”5 na szczeblu Komend Brygad
i wchodzących w ich skład pułków postulowano, aby wśród podstawowych
kwalifikacji oficerskich (tj. wykształcenia i „zdolności fizycznej do
służby”) utrzymać „cenzus moralności” jako warunek sine qua non
4

Wieniawa-Długoszowski B., Wymarsz i inne wspomnienia, R. Loth (red.), Wyd. LTW,
Łomianki 2012, s. 145-146.
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każdego kandydata. O to zwracał się do Komendy Legionów Polskich
m.in. Szef Sztabu I Brygady Kazimierz Sosnkowski (wówczas w stopniu
ppłk.): „Cenzus moralności musi być stałym i bezwzględnym warunkiem
kwalifikacyjnym na oficera Legionów Polskich”6. W podobnym tonie
oceniał to organizator i dowódca 1. pułku artylerii Legionów Polskich,
mjr Ottokar Brzoza-Brzezina: „cenzus moralności musi być bezwarunkowo
od każdego kandydata na oficera żądany”7. Trudno się też dziwić tak
upowszechnionym opiniom, gdyż w okresie wzmożonych działań
wojennych wysoki poziom honoru u oficera przekładał się jego odwagę oraz
braterstwo broni. Wyzbycie się go nawet na chwilę mogło mieć przykre
konsekwencje. Wspominał o tym przywoływany już wcześniej B. WieniawaDługoszowski: „Odstępstwo od honoru i sojusz z podłością – napisał adiutant
J. Piłsudskiego – mogą dać chwilowy, pozorny sukces, w ostatecznej jednak
konsekwencji sprowadzają zawsze haniebną klęskę, spod której nie ma
odrodzenia”8.
Poczucie bycia honorowym oficerem wiązało się również z różnymi
sytuacjami podczas służby lub w życiu prywatnym, w których należało
odpowiednio się zachowywać, tak by – po pierwsze – nie zostać oskarżonym o czyn niehonorowy oraz – po drugie – nie narażać na szwank
godności stanu oficerskiego. Świadomość ta w Legionach Polskich dopiero
kiełkowała, choć oficerowie mający rodowód armii zaborczych, zwłaszcza
niemieckiej i austro-węgierskiej, dobrze byli zaznajomieni z prawodawstwem (tudzież zwyczajowo przyjętymi kodeksami 9) dotyczącym honoru10.
Ponadto wśród oficerów legionowych, których liczba przez cały okres
pierwszej wojny światowej wynosiła kilkaset osób11, dochodziło do interpersonalnych konfliktów (także z osobami cywilnymi) na tle honorowym
6

Tamże, Uwagi do projektu norm mianowań i awansów zgłoszony przez Komendę I Brygady
Legionów Polskich z dn. 27 III 1916 r., k. 380.
7
Tamże, Pismo Komendy 1. pułku artylerii Legionów Polskich do C i K Komendy Legionów
Polskich z 25 III 1916 r., k. 382.
8
Wieniawa-Długoszowski B., dz. cyt., s. 280.
9
Np. w Austrii wielką popularnością cieszył się tzw. Kodeks Honorowy autorstwa Gustawa
Ristowa (por. Ristow G., Eherenkodex.Verfaßt Und herausgegeben von Ristow, Wien 1909).
10
W Niemczech obowiązywał od II poł. XIX w. – Allerhöchste Verordnung über die
Ehrengerichte der offiziere im preussischen Heere: vom 2. Mai 1874, und Ergänzungsordres,
Berlin 1910; w Austro-Węgrzech obowiązywał zaś od I poł. XX w. – Vorschrift für das
ehrenrätliche Verfahren im k. u. k. Heere, Wien 1916; por. także: Ehrenratsfragen und
ehrenrätliche Vorschrif von Hauptmann A. Kielhauser, Wien 1914.
11
Szerzej por. Liczebność Legionów Polskich. Stan badań przed publikacją „Wykazu
Legionistów Polskich1914-1918”, http://mjp.najlepszemedia.pl/sites/default/files/legionyartykuly/liczebosc_legionow_polskich.pdf. [dostęp: 30.10.2015 r.]; Snopko J., dz. cyt.,
s. 181, 276.
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– zwanych zatargami. Najczęściej próbowano je załatwiać poprzez obowiązujące ówcześnie „zwyczajowe” kodeksy honorowe, np. Ristowa12.
Wytwarzały one jednak niekorzystną atmosferę w korpusie oficerskim, co
nie sprzyjało prawidłowemu funkcjonowaniu polskich formacji wojskowych. Skala występowania tego rodzaju zjawiska była na tyle duża, iż
w 1915 r. interweniował sam Komendant Legionów, gen. Karol DurskiTrzaska. 27 listopada tego roku wydał on rozkaz, w którym zasugerował,
aby „jeżeli między oficerami zdarzą się sprawy honorowe, muszą być
bezwarunkowo wyrównane w sposób honorowy według obowiązujących
przepisów według, których sprawy honorowe w czasie wojny nie
załatwione ugodowo mają zakończyć się wyzwaniem z tem wyraźnem
zastrzeżeniem, że uregulowanie każdej tego rodzaju sprawy nastąpi po
wojnie w zwyczajny rycerski sposób [czyli przez pojedynek – G.K.]”.
Ponadto – jak dalej napisał w swoim rozkazie – „spodziewam się, iż oficerowie Legionów Polskich nie dadzą powodu do jakichkolwiek zarzutów co
do postępowania w sprawach honorowych pomni, że są spadkobiercami
naszych dawnych tradycyi”13. Z tego ostatniego zdania można z kolei
wysunąć dwa zasadnicze wnioski. Po pierwsze, sprawy honorowe z udziałem
oficerów legionowych na pewno występowały. I po drugie, podlegały one
specjalnej jurysdykcji, funkcjonującej w Cesarskiej i Królewskiej Armii.
Prawdopodobnie ilość spraw honorowych, w tym zatargów, w których
uczestniczyli oficerowie Legionów Polskich, a także chęć uniezależnienia
się od „obcego” wojskowego sądownictwa honorowego14 oraz potrzeba
sformalizowania przepisów karno-honorowych, sprawiły, że gen. Stanisław
Puchalski (ówczesny Komendant Legionów Polskich, który zastąpił na tym
stanowisku gen. Durskiego) w dniu 19 lutego 1916 r. powołał do życia
Rady Oficerskie [dalej: RO]15. W świetle statutu stały one na straży „(…)
godności osobistej tudzież godności stanu korpusu oficerskiego”,
a zasiadać w nich miało 5 członków (i tyleż samo zastępców), wyłanianych
w drodze wyborów na roczną kadencję. Właściwość przedmiotowa Rad
Oficerskich koncentrowała się na zbadaniu „(…) każdej sprawy, która
12

Tak było w przypadku zatargu honorowego pomiędzy płk. Władysławem Sikorskim
a Ignacym Daszyńskim z 1917 r. Por. Biblioteka Narodowa w Warszawie, akc. 14559, Zbiór
pięciu dokumentów dotyczących sprawy honorowej pomiędzy płk. W. Sikorskim a posłem
I. Daszyńskim, Jednostronny protokół spisany przez zastępców płk. W. Sikorskiego z 23 XI 1917 r.
13
Archiwum Państwowe w Łodzi [dalej: APŁ], sygn. 12, Główny Urząd Zaciągu do Wojska
Polskiego w Piotrkowie 1914-1921 [dalej: GUZWP], Rozkaz oficerski nr 41, k. 14.
14
Por. Ganczarski A., Ochrona czci w Wojsku Polskim, Nakładem własnym autora, Lublin 1919,
s. 42.
15
Por. Tamże, Rozkaz oficerski nr 63, k. 26; CAW, sygn. I.120.1.354, KLP, Rozkaz oficerski
nr 53, k. 319.
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w jakikolwiek bądź sposób dojdzie do jej wiadomości, a w której podległy
jej kompetencji oficer dopuścił się działania lub zaniechania, które byłoby
w stanie narazić na szwank godność osobistą lub też godność stanu
oficerskiego, lub też tę godność istotnie naruszył”16. Po przeprowadzeniu
określonego postępowania mógł orzec jedną z następujących kar: „a)
grzywny aż do wysokości 500 kor.[on] na rzecz funduszu wdów i sierot po
legionistach”. b) nagany, która mogła być zwiększona „przez dodanie
grzywny. c) pozbawienia stopnia posiadanego z prawem lub bez prawa
osiągnięcia tego stopnia ponownie”17.
Rady Oficerskie wyłoniono tylko w II i III Brygadzie. W I Brygadzie
bowiem od stycznia 1916 r. działał Oficerski Sąd Honorowy „jako
niezależna instytucya”, która swoją metodą organizacyjną i strukturą nie
odbiegała od wspomnianych wyżej Rad (tzn. 5 członków i 5 zastępców
powoływano na podstawie wyborów). Jedyna prawdopodobnie różnica
polegała na orzekaniu, gdyż tylko Komendant I Brygady mógł wymierzać
kary w oparciu o wyrok Sądu Honorowego I Brygady18. Należy w tym
miejscu zadać sobie pytanie, dlaczego w I Brygadzie istniała inna (nawet
pod względem nazwy) oficerska temida honorowa? Jakie przesłanki
przesądziły o powołaniu tegoż sądu wcześniej niż Rady Oficerskie? Być
może odpowiedzi na te pytania, w sposób pośredni, tkwią w opinii ppłk.
Kazimierza Sosnkowskiego (ówczesnego Szefa Sztabu I Brygady) o elitarności I Brygady. „Od samego początku wojny – konstatował Szef – olbrzymia
większość materiału oficerskiego i dawnych szkół wojskowych strzeleckich
znalazła się w szeregach 1. Brygady, która zawsze żyła życiem odosobnionem od reszty Legionów […] Wynikły stąd z konieczności dwa
systemy. Jeden system, pierwszej Brygady, wynikający z nadmiaru
materiału oficerskiego, – system powolnego dobierania najlepszych ludzi
przy awansowaniu bardzo powolnem i nadzwyczaj rzadkiem, jedynie za
zasługi wojenne, wyłącznie na miejsca opróżnione przez śmierć lub
kalectwo. Drugi system w pozostałych częściach Legionów, wynikający
z braku rezerwuaru oficerskiego, a wielkich praw i prerogatyw rozwojowych, odznaczający się szybkiem przebiegiem karyery wojskowej,
– z mnóstwem nieudanych prób wybrania ludzi dla zapełnienia luk lub
obsadzania miejsc nowych”19. Na ile inny system awansowania oficerów
16

CAW, sygn. I.120.1.354, KLP, Statut Rad Oficerskich, k. 308.
Tamże, k. 311.
18
Tamże, Pismo Komendy I Brygady (podpisane przez kpt. Tadeusza Piskora) do C. i K.
Komendy Legionów z 26 IV 1916 r., k. 396.
19
Tamże, Pismo Komendy I Brygady Legionów Polskich do C. i K. Komendy Legionów
Polskich z 27 III 1916 r., k. 379.
17

55

Grzegorz Kulka

I Brygady wiązał się odrębnością jej sądownictwa honorowego, trudno
osądzić. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż mandat sędziowski uzyskiwało
się z wyborów, można domniemywać chęć stworzenia w strukturach
I Brygady precedensu (a takim było powołanie oficerskiego sądu honorowego), który – z jednej strony – wyznaczał drogę dalszego kreowania
tych instytucji (tj. przypisanie ich właściwości podmiotowej i miejscowej
do konkretnych Brygad) – z drugiej skutecznie uniemożliwiał ingerencję
wszystkich oficerów legionowych w wybór członków do Oficerskiego
Sądu Honorowego I Brygady.
Mimo personalnego ukonstytuowania się tego ostatniego (w styczniu
1916 r.20) i Rad Oficerskich (w marcu 1916 r.21) pojawiły się problemy w ich
funkcjonowaniu22. Złożyło się na to kilka czynników. Po pierwsze, w Statucie
Rad Oficerskich nie uwzględniono sytuacji oficerów oddelegowanych do
służby poza swoją jednostką macierzystą, np. do Departamentu Wojskowego
Naczelnego Komitetu Narodowego23. Po drugie, wystąpiło słabe zaangażowanie się członków Rad Oficerskich (zwłaszcza na szczeblu Brygad), co
prowadziło w niektórych przypadkach do jedynie ich fikcyjnego istnienia24. Po
trzecie, przy organizacji Rad Oficerskich całkowicie pominięto pułki piechoty,
co sygnalizowano jeszcze przed wyborami25. Po czwarte, dostrzeżono brak
jednoznacznego rozróżnienia właściwości przedmiotowej pomiędzy Radami
Oficerskimi a pozostałymi sądami wojskowymi, szczególnie tymi, które
zajmowały się sprawami karnymi26. To wszystko sprawiło, że przy licznie
pojawiających się sprawach honorowych27, z których niektóre okazywały się
bezpodstawne28, zdecydowano o zreformowaniu Statutu Rad Oficerskich, co
nastąpiło 31 grudnia 1916 r. Uczyniono to jednak wyłącznie od strony
organizacyjnej, tzn. zlikwidowano Rady Oficerskie przy Brygadach na rzecz
Rad Oficerskich wszystkich podstawowych jednostek wojskowych
20

Tamże, Pismo Komendy I Brygady (podpisane przez kpt. Tadeusza Piskora)
do C. i K. Komendy Legionów z 26 IV 1916 r., k. 396.
21
Rady Oficerskie wyłoniono przy Komendzie Legionów, Komendzie Grupy, II i III Brygadzie,
1. pułku ułanów i 1. pułku artylerii – APŁ, sygn. 12, GUZWP, Rozkaz Oficerski nr 63, k. 26.
22
Materiały źródłowe nie pozwalają określić, czy dotyczyło to Oficerskiego Sądu Honorowego
I Brygady.
23
CAW, sygn. I.120.1.354, KLP, Pismo z Departamentu Wojskowego NKN do C. i K. Komendy
Legionów z 8 VIII 1916 r., k. 390.
24
Tamże, Pismo z 3 pułku piechoty do Komendy 2 Brygady Legionów polskich z 15 VIII
1916 r., k. 393.
25
Tamże, List płk. Mariana Januszajtisa do Komendy II Brygady Legionów polskich z 25 II
1916 r., k. 410-412.
26
Szerzej por. APŁ, sygn. 12, GUZWP, Rozkaz Oficerski nr 67, k. 30-31.
27
Tamże, Rozkaz Oficerski nr 86, k. 38.
28
Tamże, Rozkaz Oficerski nr 79, k. 35.
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działających w Legionach (tj. pułków piechoty, pułków ułanów, pułku
artylerii)29. Ta „kosmetyczna” modyfikacja niewiele zmieniała, gdyż – jak
wspominał mjr Artur Ganczarski – „braki i wady Statutu Rad Oficerskich”
były „tak widoczne (…) że (…) odczuwano to żywo w Korpusie oficerskim
Legionów Polskich i parto do kodyfikacji prawa honorowego na zasadach
więcej postępowych”30. Sytuacja ta była na tyle skomplikowana, że na
początku 1917 r. sprawy honorowe oficerów legionowych rozwiązywał
nawet osobiście Komendant Legionów, wykorzystując przy tym kary
dyscyplinarne (np. kilkudniowy areszt domowy) 31.
Wszystko zmieniło się wiosną 1917 r. 10 kwietnia tego roku Polski
Korpus Posiłkowy składający się z Legionów Polskich znalazł się pod
zwierzchnictwem warszawskiego generał-gubernatora. Oznaczało to de
facto przejęcie nad nim pełnej kontroli przez władze niemieckie. Odbiło się
to również na legionowym prawodawstwie, które zaczęto upodabniać do
przepisów armii niemieckiej. Dotknęło to również oficerskie sądownictwo
honorowe. Prace nad nowym projektem aktu prawnego, regulującego
postępowanie sądowo-honorowe, przeprowadzono w kwietniu 1917 r.
Osobami odpowiedzialnymi za to byli por. Jakub Krzemieński oraz mjr
Artur Ganczarski32. Miesiąc później, bo 19 maja 1917 r. (a 25 maja zatwierdzony przez Komendę Legionów33), wydano „Statut postępowania
w sprawach honorowych oficerów polskich”, który automatycznie zastąpił
„Statut Rad Oficerskich”34. W świetle nowych przepisów35 zakładano, iż
„przeznaczeniem sądów honorowych oficerskich jest przestrzeganie i ochrona
wspólnej czci stanu, jako też czci poszczególnych oficerów”36. Na ich mocy
powołano do życia dwa rodzaje sądów, których właściwość podmiotowa
29

Pozostawiono Radę Oficerską Komendy Legionów Polskich, a także utworzono Radę
Oficerską Inspektoratu Zaciągu do Wojska Polskiego przy Departamencie Wojskowym NKN
– Por. tamże, Rozkaz Oficerski nr 94, k. 47.
30
Ganczarski A., dz. cyt., s. 43.
31
Por. APŁ, sygn. 12, GUZWP, Rozkaz Oficerski nr 104, k. 52; tamże, Rozkaz Oficerski nr 103,
k. 51.
32
Ganczarski A., dz. cyt., s. 43.
33
Tamże.
34
APŁ, sygn. 13, GUZWP, Rozkaz Oficerski nr 128, k. 74. W Rozkazie tym omówiono również
tzw. przepisy przejściowe.
35
W wielu fragmentach stanowiły one zwykłe tłumaczenie przepisów niemieckich dotyczących
oficerskiego sądownictwa honorowego – Por. Die Verordnungen über die Ehrengerichte
im Preussischen Heere und über die Bestrafung der Offiziere wegen Zweikampfs. Kommentirt
von E. Fleck, Berlin 1864; Por. także późniejszą znowelizowaną wersję – Allerhöchste
Verordnung…
36
Statut postępowania w sprawach honorowych oficerów polskich, Księgarnia Wojskowa,
Warszawa 1919, s. 3.
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zależała od oficerskiego stopnia. Pierwsze były dla kapitanów, poruczników
i podporuczników tworzone przy każdym pułku oraz dowództwie dywizji, do
których przydzielono takich oficerów. Drugie zaś – dla oficerów sztabowych,
organizowane przy każdej dywizji. W przeciwieństwie do procedury ich
powoływania37 oraz samego postępowania, które niczym się nie różniły się od
wcześniejszych przepisów, inaczej wyglądały rodzaje wyroków. Sądy
mogły m.in. orzec o „uchybieniu czci stanu [oficerskiego – G.K.]” lub
„naruszeniu czci stanu”. W pierwszy przypadku wiązało się to
z ostrzeżeniem dowódcy oraz ewentualnym wyciągnięciem wobec
skazanego dodatkowych konsekwencji dyscyplinarnych. Jeżeli takowe
naruszenie wystąpiłoby dwukrotnie (nie podano przy tym czasu, jaki miał
między nimi upłynąć), wówczas następowało wstrzymanie awansu na okres
jednego roku. W drugim natomiast kary były dotkliwsze, ponieważ uznanie
winnym „naruszenia czci stanu” pociągało za sobą „utratę stopnia
i charakteru oficerskiego”, które, aby się stało prawomocne, wymagało
„zatwierdzenia najwyższej władzy wojskowej”38.
Czy ten odświeżony system oficerskiej jurysdykcji honorowej w Polskim
Korpusie Posiłkowym był efektywnie praktykowany? Na to pytanie nie da
się jednoznacznie odpowiedzieć. Materiały archiwalne jednoznacznie
potwierdzają, że wybory na roczną kadencję do oficerskich sądów
honorowych zostały przeprowadzone39, a sądy się ukonstytuowały. Gorzej
jest ze źródłami, które pozwoliłyby na ocenę tej specyficznej temidy
legionowej pod kątem jej działalności. Wiadomo, że oficerskie sądy
honorowe prowadziły postępowania honorowe, które kończyły się
wyrokami40. Trudno zaś dowieść czy mocno trzymano się procedur ustanowionych statutem, czy też występowały jakieś inne określone praktyki
orzecznicze. Niewątpliwie tego rodzaju instytucje sądownicze, zwłaszcza
po kryzysie przysięgowym z lipca 1917 r., stały się koniecznością, aby
utrzymać wysoką honorowość w kadrze oficerskiej Polskiego Korpusu
37

Członków wyłaniano poprzez wybory. Odbyły się one w maju i czerwcu 1917 r. – Por. APŁ,
sygn. 13, GUZWP, Rozkaz Oficerski nr 122, k. 71; tamże, Rozkaz Oficerski nr 128, k. 74; tamże,
Rozkaz Oficerski nr 133, k. 79.
38
Statut postępowania…, s. 16-17. Brak zatwierdzenia uruchamiał procedurę odwoławczą.
II Instancją dla obu kategorii sądów honorowych był sąd odwoławczy istniejący pry każdej
dywizji – szerzej por. tamże, s. 20-22.
39
W latach 1917-1918 odbyły się (nie licząc wyborów uzupełniających, do których dochodziło
w wyniku zdekompletowania składu sędziowskiego) dwukrotnie – najpierw w maju i czerwcu
1917, czyli zaraz po wejściu w życie „Statutu postępowania…”, oraz w styczniu 1918 r., czyli tak
jak to przewidywano w statutowych przepisach. Por. Statut postępowania…, s. 8; APŁ, sygn. 14,
GUZWP, Rozkaz Oficerski L.4, k. 31; tamże, Rozkaz Oficerski L.8, k. 35.
40
Por. APŁ, sygn. 14, GUZWP, Rozkaz Oficerski nr 198, k. 20.
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Posiłkowego [dalej: PKP], tym bardziej, że wśród niej (jak i całego
polskiego środowiska wojskowego41) pojawiały się symptomy rozprzężenia
moralnego. W celu ich przezwyciężania Dowódca PKP gen. Zygmunt
Zieliński bardzo często wydawanymi przez siebie rozkazami przypominał
oficerom o obowiązujących przepisach (np. salutowaniu)42, a czasami
nawet groził im wszczęciem postępowania honorowego, piętnując niepożądane zachowania43. Należy przyjąć z dużym prawdopodobieństwem,
iż system oficerskiej jurysdykcji honorowej przestał istnieć wraz z internowaniem blisko 670044 legionistów po bitwie pod Rarańczą (15-16 lutego
1918 r.).

3. Lata 1918-1926
W II RP honor był nieodłącznym elementem oficerskiej etyki
zawodowej. Jego poczucie było wielokrotnie wyższe u oficera niż zwykłego żołnierza, gdyż zobowiązywał go „do przestrzegania ustalonych zasad
moralnych, pielęgnowania cnót żołnierskich, a zwłaszcza jak najlepszego
wykonywania swego zawodu, karności, prawości, słowności, koleżeństwa,
poczucia odpowiedzialności, troski o podwładnych, bronienia wszelkimi
środkami dobrego imienia wojska”45.
Określenie jednak tych zasad nie było łatwe, toteż samo zdefiniowanie
pojęcia honoru oficerskiego oraz jego obrony okazało się niezwykle
skomplikowane dla społeczeństwa i środowiska wojskowego. Spowodowane to było kilkoma czynnikami. Po pierwsze, w ówczesnym czasie nie
istniał żaden oficerski kodeks honorowy, który w klarowny sposób
wyjaśniałby terminologię honoru oficera, ewentualne sposoby jego
naruszenia oraz metody uzyskania zadośćuczynienia. Po drugie, oficerski
korpus rekrutował się z podmiotów pochodzących ze wszystkich byłych
armii zaborczych, w których zapewne inaczej postrzegano poczucie
samego honoru (dochodził do tego również czynnik psychologiczny danej
osoby). I wreszcie, po trzecie, rodzące się prawo państwowe II RP
i orzecznictwo sądowe (wyznaczające zbliżone wyroki w podobnych
sprawach) zawierało ogromne luki, co pozwalało oficerom na pewne
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Snopko J., dz. cyt., s. 297-300.
APŁ, sygn. 13, GUZWP, Rozkaz Oficerski nr 163, k. 107.
43
Do takich należało m. in. handlowanie z zyskiem towarami spożywczymi – tamże, Rozkaz
Oficerski nr 173, k. 115.
44
Wyliczenie takie podaje Mateusz Staroń – Staroń M., dz. cyt., s. 70.
45
Kusiak F., Życie codzienne oficerów w Drugiej Rzeczypospolitej, Wyd. PIW, Warszawa 1992,
s. 244.
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zachowania balansujące na krawędzi ochrony osobistego honoru
a naruszeniem obowiązującego prawa karnego.
I ta właśnie ostatnia przyczyna doprowadziła do szerokiej debaty
w kręgu oficerskim, na łamach prasy poświęconej armii polskiej. Kilka
bowiem uniewinniających wyroków, wydanych przez wojskowe sądy
w sprawach, w których oskarżeni oficerowie dopuścili się zabójstwa
drugiej osoby w imię obrony swej „mundurowej” czci, doprowadziło do
dysputy nad samym honorem i jego natychmiastowej ekspiacji w postaci
użycia broni. Jedną z nich była tzw. sprawa kapitana Jureckiego, który 2 IX
1921 r. w kasynie oficerskim zastrzelił swojego szwagra (będącego w stopniu
podporucznika)46. To bezprecedensowe wydarzenie i zakończenie jego
procesu stało się przyczynkiem do refleksji – czym jest honor oficerski
i jak daleko można się posunąć w celu jego obrony?
Próby zdefiniowania ogólnego pojęcia honoru podjął się poseł Antoni
Anusz, który powiedział, że jest to „(…) suma wymagań moralnospołecznych, jakie sobie stawiamy i zobowiązujemy się przestrzegać z całą
surowością i bezkompromisowością”. Ponadto dodał, iż „honor nie jest
celem, lecz środkiem: żyjemy, pracujemy i walczymy nie dla honoru
samego sobie, lecz przez honor dla Ojczyzny, dla jej chwały i wielkości
cywilizacyjnej”47.
W dalszej części artykułu konstatował, że honor wojskowy48 jest
wielokrotnie spotęgowany przez honor obywatelski z racji funkcji
społecznej armii. Zauważył jednakże, że należy oddzielić honor oficerski
od żołnierskiego, gdyż różnica w ich pojmowaniu była „ilościowa niż
jakościowa”, co przekładało się na większe wymagania moralne wobec
oficera przez samego siebie, jak i naród49.
Z kolei gen. Władysław Wejtko dokonał dalszego podziału honoru
w obrębie kadry oficerskiej, z uwzględnieniem tego, czy pozostawali oni
czynni zawodowo, czy też należeli do rezerwy. Pierwsi z nich „uprawiają
zasady honoru, zbliżone do tradycji stanu rycerskiego – poczucie honoru
drugich odzwierciedla przeciętny poziom umoralnienia obywatelskiego” 50.
Ppor. Wincenty Bender zaś kategorycznie się sprzeciwiał jakiejkolwiek
klasyfikacji samego honoru, ponieważ postrzeganie jego „(…) u poszcze46

Proces kpt. Jureckiego, „Polska Zbrojna” [dalej: „PZ”] 1922, nr 21, s. 5, z dn. 23 I; Wokół sprawy
kpt. Jureckiego, „PZ” 1922, nr 66, s. 4, z dn. 9 III; Por. także – Kusiak F., dz. cyt., s. 249-250;
Kruszyński B., Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej, Wyd. Rebis, Poznań 2011, s. 348.
47
Anusz A., Honor wojskowy, PZ, 1922, nr 99, s. 2, z dn. 12 IV.
48
Według Anusza na kategorię honoru wojskowego składał się honor oficera i żołnierza
– Por. tamże.
49
Tamże.
50
Wejtko W., Honor oficera, PZ, 1922, nr 84, s. 2, z dn. 28 III.
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gólnych jednostek jest bardzo elastyczne”, toteż nie można „rozróżnić
pojęcia honoru oficera, od (…) każdego innego członka społeczeństwa”51.
Pojawiały się również tezy, iż oficerski honor stanowił element honoru
całego wojska, dlatego też na łamach „Polski Zbrojnej” przypominano, że
„honor jest naszą duszą, naszą świętością. Musimy więc nie tylko pamiętać
o tem, aby świętości tej nie kalali my sami, ale by na relikwij tej ani na
jedną chwilę nie pozostało nic z zewnątrz, coby ją brukać miało (...) Będzie
to czyn czy słowo, znieważające honor wojska, gest czy pismo, na które nie
zareagowaliśmy natychmiast odruchowo i z całą konieczną energią
– Wszystko to pozostawiać będzie na bieli naszej czci piętna niezmyte, a co
w konsekwencji może być wprost nieobliczalne”52. Przywoływano również
wypowiedź Marszałka J. Piłsudskiego, który przypominał, że „honor to bóg
wojska, który niesie nakaz i ma taką siłę uderzenia, że śmierć wywołuje
(...) honor jest potęgą”53.
Próba określenia i zanalizowania honoru oficera wiązała się również
z problematyką jego natychmiastowej obrony ze skutkiem śmiertelnym
drugiej strony (ale nie na zasadzie pojedynku). Dużo zamieszania w tej
materii wprowadzał Poradnik w prawach honorowych, opracowany przez
ppłk. Witolda Filimowskiego i zaaprobowany przez Ministerstwo Spraw
Wojskowych. Z treści bowiem jednoznacznie wynika, iż „jeżeli oficer
w mundurze w obecności jednej lub kilku osób, bez dania powodu,
zostanie ciężko obrażony, to przysługuje mu prawo natychmiastowego
użycia broni przeciw obrażającemu”54. To dość lakoniczne sformułowanie
sprawiało, że dochodziło do nadinterpretacji tego przepisu. Co prawda,
pojęcie „ciężkiej obrazy” zostało w części wyjaśnione w tej broszurce55, ale
nie znalazło się tam nic, co mogłoby świadczyć o możliwości zabicia
osoby, która dopuściła się naruszenia honoru oficera.
Tym niemniej w latach 1922-1925 doszło do kilku spraw56, w których
na mocy wyroków wojskowych sądów uniewinniono sprawców (będących
51

Bender W., O ustawodawczą ochronę honoru oficera, PZ, 1922, nr 34, s. 1.
Honor Wojska, PZ, 1926, nr 285, s. 1, z dn. 16 X.
53
Prawo i honor, PZ, 1924, nr 283, s. 2, z dn. 15 X.
54
Poradnik w sprawach honorowych, ppłk. W. Filimowski (red.), Kraków 1920, s. 25-26.
W identyczną konsternację wprowadzał również art. 20 Polskiego Kodeksu Honorowego
Władysława Boziewicza – najbardziej spopularyzowanego kodeksu honorowego okresu
dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.
55
Tamże, s. 7-8.
56
Były to m. in. sprawa kpt. Jureckiego z 1922 r.; sprawa por. Pruszanowskiego
i Kapuścińskiego z 1923 r.; sprawa por. Hanki z 1924 r. Na wokandzie pojawiały się także
sprawy oficerów, którzy używali broni w obronie swojego honoru, nikogo przy tym nie raniąc
– Por. Na czynną zniewagę oficer reaguje strzałami, PZ, 1926, nr 143, s. 4, z dn. 27 V.
52
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oficerami) zabójstw na tle obrazy honoru oficerskiego. Kolejne takie
wypadki, zwłaszcza po końcowym orzeczeniu sądowym, wywoływały
ogromne emocje wśród cywilów i środowiska wojskowego. Doszło nawet
do polaryzacji stanowisk w kwestii dopuszczania się zabójstwa przez
oficera, ale nie w obronie koniecznej, tylko w obronie honoru.
Jedno z nich zakładało tezę, że nie można postawić znaku równości
pomiędzy wartością życia i honorem57. Ponadto rodząca się demokracja
sprawiła, że „wygórowane poczucie honoru dawnego rycerza dzisiaj stało
się przeżytkiem i musi zejść z piedestału władcy życia i śmierci wszech
i każdego”, a oficer winien był „uzależnić swe zachowanie się od woli
narodu i uznać jego cześć za podstawę godności osobistej”58. Użycie broni
uzależniano także od faktu, czy oficer był sprawcą nieszczęśliwego zajścia.
Jeżeli nawet tak się stało, to należało zachować spokój i nie reagować
w sposób gwałtowny, gdyż zastosowanie „prawa bezwzględnego reagowania”
w postaci „działania z premedytacją, mordowania rozmyślnego, nie da się
niczem wytłumaczyć względnie usprawiedliwić”59.
Drugie stanowisko, wspierane przez zwolenników uniewinniających
wyroków w tych sprawach, obejmowało zgoła odmienne argumenty. Jego
zwolennicy wychodzili bowiem z założenia, że honor oficera jest nietypowy w porównaniu ze zwykłym obywatelem, gdyż „pod względem
zachowania swego honoru i swojej godności osobistej ma większe
obowiązki,
niż
przeciętny obywatel”,
toteż
w specyficznych
okolicznościach może użyć oręża w odpowiedzi na zniewagę munduru
żołnierza60. Zakładali także, że „(...) nie ma dwóch honorów, jednego
oficerskiego, drugiego cywilnego. Honor jest jeden. Tylko, że cywilnemu
wolno go mieć lub nie mieć, wedle indywidualnego smaku i mimo to
cywilnym być nie przestanie, oficer zaś mieć go musi, inaczej oficerem być
nie może. Oto cała różnica”61. Podkreślano również tezę o szczególnym
charakterze oficerskiego honoru: „oficer nie reagujący na zniewagę, zostaje
z wojsk usunięty i już przez to samo musi mieć prawo a nie tylko
obowiązek obrony swego honoru. Dlatego też pojęcie jego honoru różnić
się powinno od pojęcia honoru każdego innego członka społeczeństwa”62.
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W obronie czci, PZ, 1923, nr 61, s. 3, z dn. 3 III.
Wejtko W., Honor oficera, PZ, 1923, nr 85, s. 2, z dn. 29 III.
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Ppłk. T. P. (Brześć), O naszą cześć, PZ, 1923, nr 57, s. 1, z dn. 28 II.
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Tamże.
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W obronie czci, PZ, 1923, nr 62, s. 3, z dn. 4 III.
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Bender W., Musimy wyodrębnić pojęcie honoru wojskowego, którego bronić jest obowiązkiem
oficera, PZ, 1925, nr 353, s. 7, z dn. 24 XII.
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Poza tym etyka zawodowa oficera nakazywała mu bronienie „honoru
munduru” w pierwszej kolejności, a potem swojego osobistego63.
Należy także koniecznie podkreślić, że honor oficera był do tego stopnia
uwrażliwiony oraz wyczulony przez przepisy honorowe (kodeksami
honorowymi i aktami prawnymi), że przyjmowano ogólną zasadę
nietuszowania przestępstw honorowych, zwłaszcza wobec swojego kolegi:
„oficer jest obowiązany donieść właściwemu dowódcy o jakiemkolwiek
uchybieniu honorowemu drugiego oficera, chociażby to był najlepszy jego
znajomy”64.
W sporze zaś pomiędzy oficerami istotne było ustalenie sprawcy zajścia
tzw. obrażającego. Według Poradnika Filimowskiego „obrażanym jest ten,
przeciw któremu jeden z czynów, skwalifikowanych jako obraza czci,
bezpośrednio skierowany został”65. Tym niemniej w teorii przejście ze
statusu obrażającego na obrażanego nie było skomplikowane, ponieważ
„jeżeli (...) nastąpiła obopólna obraza (np. w toku toczącego się dialogu), to
pierwotnie obrażający stanie się obrażonym tylko wówczas, jeżeli w odpowiedzi pierwotnie obrażonego mieści się obraza wyższego stopnia”66.
Zdania oficerów w tej kwestii wydawały się jednoznaczne: „(...) obrażającego czynnie Sąd Honorowy powinien wykluczyć z korpusu
oficerskiego bez względu na to, czy obrażony reagował bronią i zranił
obrażającego, czy też nie reagował wskutek zamroczenia”67.
Posiadanie stopnia oficerskiego stymulowało także odpowiednie
zachowanie w życiu pozasłużbowym, w którym wartość honoru stanowiła
priorytet. Każdy bowiem oficer „za punkt honoru winien sobie (…) poczytywać, by w kasynie nie mieć długów, ani za wyżywienie, ani za bufet”68,
zaś ubranie cywilne musiało „(…) być odpowiednie, by nie poniżało
godności”69.
W odrodzonej Polsce nawiązano również do tradycji legionowej
jurysdykcji honorowej. W czerwcu 1919 r. w „Dzienniku Rozkazów
Wojskowych” (nr 67, poz. 21540) ukazał się „Statut Oficerskich Sądów
Honorowych w Wojsku Polskiem”, który wszedł w życie 16 grudnia
63

Por. Robowski W., Ogłaszanie orzeczeń sądów honorowych, PZ, 1926, nr 69, s. 6, z dn. 10 III;
tenże, O zniewagę munduru, PZ 1926, nr 260, s. 2, z dn. 21 IX.
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Dr Zarzycki F., Życie pozasłużbowe oficera, PZ 1923, nr 55, s.4, z dn. 25 II.
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Poradnik w sprawach..., s. 9.
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Tamże.
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Za zniewagę słowną-zadośćuczynienie w wyroku ofic. sądu honorowego. Za czynną reagować
bronią!, PZ, 1925, nr 349, s. 4, z dn. 20 XII.
68
Dr Zarzycki F., Życie pozasłużbowe oficera, PZ, 1923, nr 40, s. 4, z dn. 4 II.
69
Tenże, Życie pozasłużbowe oficera, PZ, 1923,, nr 45, s. 4, z dn. 15 II; Por. Księga Praw
Oficerskich, oprac. dr. mjr. L. Brzostowskiego, Bydgoszcz-Warszawa 1925, cz. I, s. 33.
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1918 r., czyli prawie pół roku wcześniej od jego opublikowania. Było to
efektem rozkazu szefa Sztabu Generalnego gen. Stanisława Szeptyckiego
z 15 grudnia 1918 r., w którym zapowiedział uznawanie wszystkich
orzeczeń sądów honorowych armii zaborczych w rodzącym się Wojsku
Polskim70. To antydatowanie „Statutu Oficerskich Sądów Honorowych”
miało swoje prawne uzasadnienie, gdyż zapewniało ciągłość de iure
systemu sądowo-honorowego. Nowy „Statut…”, który obowiązywał do
1927 r., rozszerzał część zagadnień organizacyjno-proceduralnych ujętych
w legionowych przepisach (tj. „Statucie postępowania…” z 1917 r.); m. in.
powołano 4 kategorie sądów, których właściwość podmiotowa uzależniona
była od stopnia oficera lub jego przydziału służbowego71. Każdy oficerski
sąd honorowy składał się z 7 członków, który w przypadku uznania winy
oficera mógł wydać jedną z trzech enumeratywnie wymienionych w art. 5 kar:
naganę; surową naganę i ostrzeżenie; wykluczenie z korpusu oficerskiego.
Instytucja oficerskiej temidy honorowej istniała do końca II RP, stanowiąc
jedno z ważniejszych ogniw wojskowego sądownictwa.

4. Podsumowanie
Oficerski honor w Legionach, a następnie w Wojsku Polskim, był
wartością abstrakcyjną (nigdy jej prawnie nie zdefiniowano) i niewymierną, ale jednocześnie stanowił fundament jedności, braterstwa,
szlachetnej postawy podczas wojny i pokoju. Świadectwem tego były
pułkowe chorągwie, na których od 1919 r. w otoku liści wawrzynowych
widniał napis „Honor i Ojczyzna” (Dz. U. RP 1919, nr 69, poz. 416).
Trudno się też dziwić, że oficerowie Wojska Polskiego zaliczali go
(tj. honor) do imponderabiliów, gdyż to właśnie on stanowił z jednej strony
stymulator niepodległościowy, z drugiej zaś – gwarancję wolności, tak
ciężko wywalczonej.
Problematyka obrony honoru, czy jego pielęgnacji przez cały okres
II RP wciąż pozostawała aktualna. Oficer bowiem, będąc na służbie czy
poza nią, integrował się ze społeczeństwem polskim, bo czuł się jego
70

Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego z 15 XII 1918 r., Dziennik Rozkazów Wojskowych, 1919,
nr 1, poz. 14.
71
„a) dla stopni od podporucznika do kapitana włącznie – przy pułkach, oddziałach
równorzędnych, departamentach Ministerstwa [Spraw wojskowych] i przy Sztabie Generalnym;
b) dla oficerów sztabowych, nie dowodzących pułkiem i nie zajmujących stanowiska
równorzędnego – przy dywizjach, departamentach Ministerstwa przy Sztabie Generalnym;
c) dla wszystkich oficerów sztabowych, dowodzących pułkami lub zajmujących stanowiska
równorzędne – jeden sąd honorowy na cały okręg generalny przy Sztabie Okręgu Generalnego,
na całe Ministerstwo i na cały Sztab Generalny; d) dla wszystkich generałów – jeden na całe
Państwo przy Ministerstwie Spraw Wojskowych” – Por. art. 11 Statutu Oficerskich Sądów
Honorowych w Wojsku Polskiem z 16 XII 1918 r.
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częścią. Niekiedy jednak jego honor został naruszony (np. przez cywila czy
innego oficera, żołnierza) i wówczas musiał (inaczej mógł zostać
wykluczony z korpusu oficerskiego) podjąć kroki zmierzające do
otrzymania zadośćuczynienia. Podobnie działo się również w drugą stronę,
tzn. w przypadku gdy honor osoby trzeciej naruszył polski oficer. Pytanie,
jakie się wtedy nieodłącznie wiązało z dążeniem lub daniem satysfakcji
przez oficera, polegało na tym, czy korzystać z określonego Kodeksu
Honorowego, którego przepisy zawsze formułowano w oparciu o prawo
zwyczajowe, czy też wnieść sprawę do Oficerskiego Sądu Honorowego –
jedynego właściwego przedmiotowo organu sądowego, ustanowionego
prawem. Źródła pokazują, że dylemat był ogromny a wybór właściwej
drogi postępowania honorowego zależał od szeregu czynników, tzn.
rodzaju i stopnia obrazy, stanu psychofizycznego oficera itp. Mimo to
oficer zawsze honoru bronić musiał w imię własnego nazwiska, rodziny,
macierzystej jednostki czy ojczyzny, a sądownictwo honorowe istniejące
od czasów legionów jemu to umożliwiało.
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Oficerski honor u progu II Rzeczypospolitej – studium prawnohistoryczne
Wszędzie i od zawsze honor był jedną z największych wartości każdego oficera. Tym bardziej
miał on ogromne znaczenie wśród Polaków, którzy po ponad wiekowym zniewoleniu poczuli
powiew wolności i chwycili za broń w imię odzyskania niepodległości. Honor stał się dla nich,
zwłaszcza dla osób czynnie uczestniczących w walkach, wartością nadrzędną, która z jednej
strony budziła w nich braterstwo broni, z drugiej zaś stanowiła wymiar obyczajowo-kulturalny
i dyscypliny wojskowej. Doprowadziło to do sytuacji, że zaczęto interesować się nim od strony
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prawnej. Już w Legionach przeprowadzono taką próbę – spisując „Statut postępowania
w sprawach honorowych oficerów polskich” (1917 r.), a następnie (w grudniu 1918 r.) – „Statut
Oficerskich Sądów Honorowych”, który stał się na długie lata (do 1947 r.) jedną z podstaw
wojskowej temidy. W niniejszym artykule ukazana jest problematyka oficerskiego honoru od
strony historyczno-prawnej, m. in. regulacja przepisów związanych z oficerską honorowością
w czasach legionów oraz niepodległej Polsce, orzecznictwa Oficerskich Sądów Honorowych.
Treść oparto w głównej mierze na materiałach archiwalnych oraz polskiej prasie
międzywojennej. Artykuł ten stanowi przyczynek do głębszej analizy nad honorowością oficera
polskiego od Legionów do końca II RP.
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Republikańskie początki odradzającego się
państwa polskiego (1916-1921).
Perspektywa prawno-politologiczna
Wydarzenia początków XX w. rozbudzały nadzieje Polaków na
odrodzenie niepodległego państwa. Wybuch Wielkiej Wojny między
zaborcami był dla podzielonych ziem polskich ciężką próbą, ale ostatecznie
zrealizował marzenie pokoleń o przywróceniu Polski na mapę świata po
123 latach jej nieobecności.
Data 11 listopada 1918 roku wyznacza symboliczny moment restytucji
naszej niepodległej państwowości. Jej odbudowa była jednak procesem
rozpoczętym daleko przed tą datą i trwającym długo po niej. W okresie tym
wykrystalizował się republikański charakter wskrzeszonego państwa.
Przesądzony u progu niepodległości nie był jednak tak oczywisty przed
wybuchem rewolucji w Rosji i porażką państw centralnych. Wizje
ustrojowe dla Polski w dużej mierze bowiem determinowane były
wydarzeniami na świecie.
Wkroczenie wojsk niemieckich na ziemie zaboru rosyjskiego zaowocowało powstaniem aktu 5 listopada (1916 r.). Abstrahując od faktycznych
motywów jego wydania2 trzeba podkreślić, że stanowił on przełom
w polityce zaborców względem Polski. Otwarcie bowiem przekreślono
obowiązujący dotychczas konsensus w sprawie nieuznawania prawa narodu
polskiego do własnego państwa. Cesarze niemiecki i austriacki
deklarowali, że z ziem wydartych zaborowi rosyjskiemu stworzą „państwo
samodzielne z dziedziczną monarchią
i ustrojem konstytucyjnym”3.
Oprócz formy monarchicznej nie decydowano jednak o konkretnych
1

E-mail: slawekducher@wp.pl, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl.
2
Był on podyktowany palącą potrzebą pozyskania polskiego rekruta. Wzywano do tworzenia
armii i liczono na duży odzew. Cel okupanta nie został jednak w pełni zrealizowany.
Społeczeństwo polskie przyjęło deklarację państw centralnych z rezerwą, czego dowodem może
być także odezwa wydana przez Centralny Komitet Narodowy, w której domagano się
utworzenia autonomicznych polskich władz: „Armię, będącą najczystszym wyrazem woli
i zapału narodu, musi powołać Rząd Polski, jedynie uprawniony szafarz krwi polskiej”.
W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1914-1945, Warszawa 2003, s. 32.
3
Cyt. za: G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustrojów państw, Warszawa 2001, s. 681.
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urządzeniach ustrojowych ani o granicach przyszłego państwa.
Suwerenność tego organizmu również pozostawała niewiadomą. Użyte
słowo „samodzielne” nie musiało oznaczać: niepodległe. Niejasności te
dodatkowo wzmagało zdanie mówiące, że „Nowe Królestwo znajdzie
w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami rękojmię potrzebną do
swych sił rozwoju”4. Sugerowało ono zatem, że państwo polskie opierać się
będzie na jakimś mniej lub bardziej ścisłym związku z Niemcami i AustroWęgrami5.
Proklamacja dziedzicznego Królestwa Polskiego nie powinna specjalnie
dziwić, jeśli wziąć pod uwagę źródło, z którego pochodziła – cesarze
niemiecki i austriacki. Nie była ona wynikiem samostanowienia narodu
polskiego i niełatwo stwierdzić, na ile odpowiadała jego woli. Jednak
dzięki niej powstały zaczątki administracji polskiej, które stopniowo,
w miarę pogarszającej się sytuacji państw centralnych podczas wojny,
przejmowały władzę z rąk okupanta. Nie sposób tego nie docenić,
zwłaszcza że sprawne zorganizowanie aparatu państwowego na samym
początku niepodległości stanowiło warunek sine qua non przetrwania
Polski w obliczu niesprzyjających okoliczności (walka o granice, problemy
narodowościowe i wojna z bolszewikami). Położenie fundamentów pod
przyszłą administrację, uchwycenie niezbędnych przyczółków w tej materii
odpowiednio wcześnie stanowiło wartość samą w sobie niezależnie od
przyszłej formy ustroju. Natomiast proces ten rozpoczął się niewątpliwie
w okresie głoszenia haseł o dziedzicznej monarchii konstytucyjnej.
Próbując odpowiedzieć na pytanie o to, w jakim zakresie deklaracja
okupanta korespondowała z oczekiwaniami ustrojowymi Polaków, trzeba
zaznaczyć, że w tamtym czasie wskazana forma państwa nie stanowiła
jakiegoś anachronizmu. Większość państw europejskich funkcjonowała
w oparciu o trony. Dla podzielonych ziem polskich monarchia była zatem
czymś naturalnym, funkcjonującym przecież na tym terytorium
nieprzerwanie. Ówczesna myśl polityczna nie koncentrowała się specjalnie
na jej porzuceniu. W Polsce wciąż żywe były tradycje Konstytucji 3 Maja.
Postulaty radykalne dotyczyły bardziej reformy społecznej i praw
socjalnych niż zasadniczych kwestii ustrojowych. W okresie I wojny
światowej zdecydowanie najważniejszą sprawą dla narodu była rzeczywista
emancypacja spod jarzma niedawnych zaborców. Hasła republikańskie nie
były jeszcze powszechne, a przynajmniej nie były przedmiotem szerokiej
społecznej fascynacji. Środowiskom głoszącym, że podstawą władzy jest
4
5

Cyt. za: W. Roszkowski, dz. cyt., m. cyt.
Por. W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne. Geneza i system, Warszawa 2008, s. 19-20.
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naród i powinien on tym samym posiadać szeroki w niej udział, dawano
silny odpór. Przedstawiciele państw centralnych surowo oceniali gotowość
ludności polskiej do wzięcia odpowiedzialności za państwo w ramach
ustroju czysto parlamentarnego. Przykładem może być wypowiedź generałgubernatora warszawskiego H. Beselera: „(...) zbyt szeroko pojęte
podstawy demokratyczne (...) okazałyby się niebezpiecznemi, a to ze
względu, iż lud w ogólnej masie (...) nie jest jeszcze dojrzały do
rozstrzygania o zagadnieniach państwowych”6. Polskie elity wypowiadały
się w podobnym tonie. Co więcej, głos ten pochodził nie tylko z ust
konserwatystów, ale także od środowisk lewicowych. Krytyczne opinie
o polskim „demosie” ujawniły się podczas wypracowywania pierwszego
projektu konstytucji.
Początkowo władze okupacyjne zwlekały z powoływaniem jakichkolwiek organów. Jednym z powodów mógł być fakt, że akt 5 listopada
spotykał się z zarzutami naruszenia prawa międzynarodowego, które nie
zezwalało na dokonywanie trwałych zmian na terenach okupowanych 7.
Pierwszym ciałem, w skład którego weszli Polacy, była Tymczasowa Rada
Stanu, utworzona w Warszawie w styczniu 1917 r.8 Zadanie przed nią
postawione miało polegać na współdziałaniu przy tworzeniu dalszych
urządzeń państwowych w Królestwie Polskim. Opieszałość okupantów
w realizacji obiecywanego przekazania władzy w ręce polskie sprawiała, że
TRS nie cieszyła się społecznym zaufaniem. Była ona stale ograniczana
przez administrację niemiecką, aczkolwiek podjęła się opracowania
podstaw ustrojowych dla „utworzenia Państwa Polskiego”9.
W celu przygotowania projektu ustawy zasadniczej utworzono Komisję
Sejmowo-Konstytucyjną, w skład której weszli wybitni polscy prawnicy,
a jej generalnym referentem został prof. J. Buzek. TRS zadeklarowała
w swym orędziu do narodu polskiego ze stycznia 1917 r., iż podstawą
przyszłego ustroju „odpowiadającego nowożytnym potrzebom” będzie
„zasada równouprawnienia wszystkich obywateli”10. Ta enigmatyczna
zapowiedź nie odnosiła się jednak do sfery reżimu politycznego. Zależność
Rady od okupanta nie pozwalała na zakwestionowanie koncepcji
monarchicznej. Nie było mowy o pełnej demokratyzacji, w grę wchodziła
6

Cyt. za: Tamże, s. 22.
Tamże, s. 21.
8
Stało się to na mocy rozporządzenia z 6.12.1916 r. o Tymczasowej Radzie Stanu w Królestwie
Polskim. Por. K. Kumaniecki, Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912
– styczeń 1924…, Warszawa – Kraków 1924, s. 71-72.
9
Tamże, s. 71.
10
Cyt. za: W. Komarnicki, dz. cyt., s. 42.
7
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natomiast jakaś forma monarchii liberalnej, gwarantującej szeroki katalog
swobód obywatelskich. Stonowane orędzie TRS nie spotkało się z jakimś
społecznym sprzeciwem. Zresztą katalizatorem upowszechniania się
antymonarchicznych i egalitarnych przekonań stał się dopiero wybuch
rewolucji lutowej w Rosji i jego następstwa11. Również sama Rada zdawała
się akceptować zarówno wyznaczony aktem 5 listopada kierunek
przyszłych rozwiązań, jak i podyktowany przez okupanta tryb prac nad
nimi
–
prowadzonych
przez
organ
niemający
charakteru
przedstawicielskiego i w ramach tajnych obrad, a zatem w formie
zamkniętej, niedopuszczającej szerszej debaty publicznej12.
Komisja przy Tymczasowej Radzie Stanu uchwaliła najpierw projekt
„małej konstytucji”, czyli ustawy regulującej ustrój w okresie
przejściowym do momentu utworzenia odrębnego państwa polskiego.
Dokument z 3 lipca 1917 r. ustanawiał jako sukcesora TRS Radę Stanu
oraz Radę Ministerialną, organ o funkcjach wykonawczych. Przewidziano
też, że głową państwa będzie „najwyższy zwierzchnik”. Choć nie
sprecyzowano jego pozycji ustrojowej ani sposobu obsadzenia, to można
przypuszczać z powyższego określenia, że chodziło tu o władzę najwyższą
i świadczyło o odrzuceniu idei demokratycznej, w ramach której
suwerenność piastuje liczna zbiorowość obywateli. Tę samą cechę posiadał
również tzw. „wariant” – dodatek do projektu, który przewidywał
powołanie odpowiednika głowy państwa w postaci Rady Regencyjnej,
posiadającej najwyższą władzę i nieponoszącej odpowiedzialności13.
Końcowym efektem prac Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej stał się
projekt pełnej już konstytucji dla Polski. Uchwalono go 28 lipca 1917 r.
i był on przygotowany, zgodnie z zapowiedziami, dla państwa monarchicznego. We wstępie do projektu jego kształt uzasadniano następująco:
„W chwili rozpoczęcia pracy w komisji (...) wszyscy jej członkowie, nie
wyłączając należących do stronnictw lewicowych, stanęli na stanowisku, że
dla Polski obecnie, ze względu na charakter narodu, niewyrobienie
polityczne, warunki panujące, najodpowiedniejszą formą rządu jest ustrój
monarchiczno-konstytucyjny.(...) Członkowie komisji w zapatrywaniach
swych nie różnili się ze społeczeństwem (...); dopiero później, pod
wpływem rewolucji rosyjskiej, zaczęto coraz głośniej nie tylko wśród
stronnictw lewicowych, ale i konserwatywnych mówić o respublice.
11

W. Jakubowski, K. Jajecznik, Polska debata ustrojowa w latach 1917- 1921: perspektywa
politologiczna, Warszawa 2010, s. 23.
12
Tamże, s. 20.
13
Szerzej na temat projektu TRS z 3 lipca 1917 r. por. W. Suleja, Tymczasowa Rada Stanu,
Warszawa 1998, s. 124-126.
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Komisja jednak z raz obranej drogi postanowiła nie schodzić, wiedząc, że
nie ona, lecz wola narodu decydować będzie o formie rządu. Komisja nie
chciała pod wpływem teorji, o której nie wiedziano, czy istotnie stała się
własnością narodu, przerywać pracy i prowadzić zasadniczej dyskusji.
Uważała, że wywiąże się z przyjętego na siebie zadania, jeżeli wypracuje
projekt konstytucji, odpowiadający dewizie przyjętej przez nią od
początku: silny rząd, silny sejm”14. Widać zatem, że priorytetem Komisji
stało się stworzenie silnej i sprawnej władzy zdolnej do udźwignięcia
trudnych zadań nowego państwa. Niemałe znaczenie dla tych rozstrzygnięć
musiała mieć pamięć o przykrych doświadczeniach I Rzeczypospolitej,
gdzie zbytnio „wolnościowy” ustrój doprowadził do anarchii i upadku
państwa. Tym samym naturalnym odniesieniem dla projektu była Konstytucja
3 Maja – poszczególne jego uregulowania niosą zresztą ze sobą te
podobieństwa15. Wyrażona w art. 1 projektu zasada niepodległości Państwa
Polskiego i uzupełnienie jej regulacjami dotyczącymi króla (wyboru
dynastii panującej dokonuje pierwszy Sejm; król musi stale zamieszkiwać
w Polsce i nie może być naczelnikiem innego państwa) miało na celu
niedopuszczenie do narzucenia narodowi obcego monarchy wbrew jego
woli16. Ustrój państwowy prezentował się bardzo ciekawie. J. Buzek
określił projekt jako próbę znalezienia kompromisu pomiędzy dziedziczną
monarchią konstytucyjną a mającą już wkrótce zatriumfować republiką
parlamentarną. Pisał, że „w odróżnieniu od wielu innych konstytucji nie
proklamuje on wyraźnie ani zasady wszechwładztwa narodu, ani też zasady
pełni praw monarszych”17. Niewątpliwie pierwszoplanową rolę konstytucja
przypisywała królowi. Posiadał on szerokie kompetencje w zakresie władzy
ustawodawczej (inicjatywa ustawodawcza, prawo sankcji wobec ustaw,
ustalanie terminu sesji Sejmu). Do niego należały funkcje wykonawcze,
które sprawował za pośrednictwem podległego mu rządu. Niezawisłe sądy
działały w jego imieniu. Monarcha pełnił także rolę naczelnego wodza.
Zwieńczeniem jego pozycji było określenie go jako osoby „uświęconej
i nietykalnej”, a zatem nieodpowiedzialnej. W projekcie przewidziany był
jednak dwuizbowy Sejm, bez udziału którego nie mogła zostać uchwalona
żadna ustawa. Jego znaczenie przejawiało się również w wyłączności
14

Cyt. za: W. Komarnicki, dz. cyt., s. 138.
W. Komarnicki dostrzegał tę analogię np. w ustanowieniu politycznej odpowiedzialności
ministrów wobec parlamentu w oparciu o kwalifikowaną większość, co miało jednocześnie
przeciwdziałać nietrwałości rządu – odwoływania jego członków w oparciu o zwykłą, a więc
często chwiejną większość. Por. szerzej: Tamże, s. 139-140.
16
Tamże.
17
Cyt. za: Tamże, s. 148.
15
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w sprawach budżetu, podatków i wojskowości. Sejm składał się z Izby
Poselskiej, wybieranej na podstawie ordynacji opartej na szeregu cenzusów
wyborczych, oraz Senatu złożonego z senatorów wybieralnych oraz
wirylistów i nominatów królewskich18. Motywy przyświecające twórcom
projektu w zakresie budowy parlamentu wyjaśniał członek komisji
J. Siemieński pisząc, że: „przedstawicielstwo nowoczesne (...) nie tyle jest
wyrazem woli politycznej wyborców, ile składem zaufania powszechnego,
że wyborca w mniejszej mierze wybiera posłów do swego programu
politycznego, ile wskazuje na ludzi, którym gotów jest powierzyć sprawę
publiczną, rozumiejąc, że składa ją w dobre ręce ludzi uczciwych
i rozumnych”19. Jego zdaniem pełne przeprowadzenie zasady egalitaryzmu
w powoływaniu parlamentu byłoby „śmiesznie niesprawiedliwe i karygodnie szkodliwe”. Autor wskazywał także na rację wprowadzenia izby
wyższej, którą jest potrzeba przeciwstawienia się demagogicznym zapędom
izby poselskiej20. W projekcie tym dostrzec można ideę obecną u ojców
założycieli państwa amerykańskiego, dla których gwarancją realizacji
dobra wspólnego mogła być jedynie cenzusowa demokracja reprezentacyjna – nowożytna reinterpretacja klasycznej koncepcji cnoty obywatelskiej, wspornika republiki. W tym kontekście istotną cechą konstytucji
była zasada równości obywateli wobec praw cywilnych i typowo republikańskie rozwiązanie – prawa polityczne dostępne nie dla wszystkich.
Projekt TRS, odpowiadający standardom dziewiętnastowiecznym, nie
przystawał jednak do egalitarnych tendencji i wzrastającej niechęci dla
tronów. Klęska Habsburgów i Hohenzollernów oraz europejska polityka
W. Wilsona, nacechowana ideologią demokratyczną (uznającą za podstawę
przyszłego pokoju prawo do samostanowienia narodów), stworzyły
sytuację, w której koncepcja konstytucyjnej monarchii dziedzicznej, mimo
swoich licznych walorów, została w Polsce zarzucona.
TRS rozwiązała się w sierpniu 1917 r., ale dopiero po abdykacji cara
Mikołaja II – formalnego króla Polski oraz ogłoszeniu Rosji republiką
władze okupacyjne zdecydowały się powołać Radę Regencyjną. Dokonało
się to na mocy reskryptów monarszych i patentu generał-gubernatorów
z 12 września 1917 r.21. Rada Regencyjna miała stanowić najwyższą
władzę w Królestwie Polskim do czasu objęcia tronu przez króla lub
regenta. Co ciekawe, S. Grodziski uznaje, że Regencja jako zastępstwo
18

W. Jakubowski, dz. cyt., s. 24-25.
J. Siemieński, Projekt konstytucji Państwa Polskiego i ordynacji wyborczej sejmowej,
Warszawa 1918, s. 9.
20
Tamże, s. 10.
21
W. Komarnicki, dz. cyt.., s. 28-29.
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monarchy była formą republikańską22. Za takim ujęciem przemawia też jej
kolegialny charakter23.
Mimo prawnych i faktycznych ograniczeń doznawanych ze strony
władz okupacyjnych Rada Regencyjna rozwijała administrację polską,
a także zdolna była do aktów sprzeciwu wobec okupanta. Wobec
krzywdzących dla Polski postanowień pokoju brzeskiego (9 lutego 1918 r.)
wydała ona orędzie, w którym obok słów protestu stwierdzała, że odtąd
będzie „czerpać prawo sprawowania zwierzchniej władzy państwowej,
opierając się na woli Narodu”24. Rzeczywista emancypacja Rady Regencyjnej spod protektoratu państw centralnych nastąpiła jednak w październiku 1918 r., gdy wynik wojny był już jasny. W okresie tym doprowadziła
ona do powołania rządu J. Świeżyńskiego bez zabiegania o aprobatę ze
strony okupanta, przejęła zwierzchnictwo nad polskimi siłami zbrojnymi
i rozszerzyła swoją kontrolę nad najistotniejszymi przejawami życia
społecznego i gospodarczego25. W wydanej 7 października 1918 r. odezwie
do narodu ogłaszającej niepodległość państwa polskiego zerwała z postanowieniami aktu 5 listopada i uznała za konieczne zwołanie w jak
najkrótszym czasie Sejmu, pochodzącego z demokratycznych wyborów.
Sejm taki miałby za zadanie powołać podmiot zwierzchni, w ręce którego
Rada złoży swoją władzę26. Jakkolwiek działania te nie przyniosły rezultatu
wobec braku poparcia społecznego; Rada Regencyjna, akceptowana przez
konserwatystów i endecję, była bojkotowana przez stronnictwa lewicowe.
Obciążona odium okupacji, przekazała ostatecznie swoją władzę
J. Piłsudskiemu27. Akt ten posiadał cechy abdykacji bez specjalnych
zastrzeżeń i restrykcji prawnych. Rada Regencyjna oznaczyła jedynie
obowiązek dalszego przekazania władzy zwierzchniej „Rządowi Narodowemu” bez sprecyzowania sposobu i terminu. Nie zastrzeżono też, że
nowy piastun władzy jest związany dotychczasowym ustrojem, tym samym
sprawa przyszłej formy państwa stała się otwarta, a J. Piłsudski uzyskał
22

S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 1998, s. 311.
Składała się z arcybiskupa A. Kakowskiego oraz dwóch arystokratów:
Z. Lubomirskiego i J. Ostrowskiego.
24
Cyt. za: W. Komarnicki, dz. cyt., s. 37.
25
Por. szerzej: G. Górski, dz. cyt., s. 682-686.
26
W. Komarnicki, dz. cyt., s. 38.
27
Stało się to na mocy orędzia z dnia 11 listopada 1918 r. do Narodu Polskiego, w którym Rada
„wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego” cedowała swoją władzę
wojskową oraz orędzia z dnia 14 listopada 1918 r. do Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich
Józefa Piłsudskiego, przekazującego władzę cywilną (Dz. P.P.P. Nr 17, poz. 38, 39). A. Ajnenkiel
podaje, że bezpośrednią przyczyną ustąpienia Rady Regencyjnej była wielka demonstracja
Polskiej Partii Socjalistycznej, zorganizowana w Warszawie 13 listopada. Por. A. Ajnenkiel, Spór
o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, Warszawa 1972, s. 171.
23
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pozycję niemal dyktatorską28. Naczelny Dowódca, a następnie
Tymczasowy Naczelnik Państwa osiągnął ten status, podporządkowując
sobie wszystkie lokalne ośrodki władzy w Polsce29.
Monarchia jako projekt polityczny została ostatecznie pogrzebana
w momencie powstania w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego
Republiki Polskiej (6/7 listopada 1918 r.)30. „Niebezpieczeństwo wewnętrzne”
z orędzia Rady Regencyjnej stanowiły dynamicznie zmieniające się
nastroje ludności, determinowane rozwijającym się ruchem rewolucyjnym.
Uspokojenie napiętej sytuacji poprzez porzucenie idei Królestwa stawało
się coraz bardziej konieczne. M. Pietrzak ocenił, że: „W tym okresie
alternatywą dla republiki parlamentarnej była już nie monarchia, ale ustrój
republiki rad, którego zalążki na ziemiach polskich widzimy w postaci rad
delegatów robotniczych i folwarcznych”31. W tym kontekście można
przyjąć, że rząd w Lublinie, złożony z socjalistów i ludowców, wychodził
naprzeciw radykalnym żądaniom, łagodził je i nadawał cywilizowaną
formę. Możliwość powstania w Polsce dyktatury proletariatu na wzór
rosyjski wykluczył natomiast W. Konopczyński, według którego: „Lud
pragnął swobody, pracy, pokoju, także i ziemi, ale w państwie praworządnym”32. Nie polemizując z powyższymi stwierdzeniami wypada
jedynie napisać, że najlepszym wymiernikiem politycznych poglądów
Polaków stały się wybory parlamentarne – ich wyniki33 potwierdziły, że
naród przedkładał jednak niepodległość i rządy prawa nad cele stawiane
sobie przez marginalny, jak się okazało, ruch rewolucyjny. Niemniej
początkowy dynamizm socjalnych postulatów nie dawał przecież takich
gwarancji. Dlatego zupełnie trafną wydaje się konstatacja W. Roszkowskiego, że działania ośrodka lubelskiego, proklamującego republikę
parlamentarną, były śmiertelnym ciosem dla anarchii i bolszewizmu
28

W. Komarnicki, dz. cyt., s. 52.
Stało się to możliwe, gdyż posiadał on wielką popularność jako bojownik
o niepodległość i, jak ocenił A. Ajnenkiel, „jego nazwisko zastępowało niejednokrotnie
program polityczny”. Cyt. za: A. Korobowicz, Pierwsze miesiące niepodległości
– kształtowanie ustroju i prawotwórstwo, Przegląd Sejmowy, 1999, nr 1 (30), s. 71.
30
A. Garlicki, Drugiej Rzeczypospolitej początki, Warszawa 1996, s. 41.
31
Cyt. za: A. Korobowicz, dz. cyt., s. 70.
32
W. Konopczyński, Historia polityczna Polski 1914-1939, Warszawa 1995, s. 48.
33
W pierwszym Sejmie niepodległej Polski siły prawicy, centrum i lewicy rozkładały się w miarę
równo po ok. 30 % mandatów, przy czym najlepszy wynik uzyskała endecja (klub Związku
Ludowo-Narodowego posiadał na początku 140 miejsc w parlamencie). Lewica rewolucyjna,
skupiona w Komunistycznej Partii Robotniczej Polski i wzywająca do bojkotu wyborów,
poniosła klęskę, gdyż frekwencja okazała się bardzo wysoka (od 60 do 90 %). Por. W. Roszkowski,
dz. cyt., s. 60.
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w Polsce34. W Manifeście do ludu polskiego zapowiadano zwołanie Sejmu na
podstawie pięcioprzymiotnikowej ordynacji wyborczej, wprowadzenie
równości obywateli wobec prawa, wolności słowa i zgromadzeń oraz
przeprowadzenie szeregu radykalnych reform społecznych. Przy okazji
kategorycznie rozstrzygnięto, że „Państwo polskie (...) stanowić ma po
wszystkie czasy Polską Republikę Ludową”35. Program rządu lubelskiego
w wielu swoich aspektach przejęty został przez gabinet J. Moraczewskiego.
Rząd ten podkreślał swój ludowy charakter oraz socjalistyczny projekt
społeczny i gospodarczy, ale oficjalnie odcinał się od haseł rewolucyjnych,
wprowadzając państwo w demokratyczne ramy36.
Wszystkie akty prawne dotyczące zasadniczego kształtu nowego państwa,
wydane już w okresie niepodległości, określały ustrój jako republikański.
Przykładem może tu być Dekret Naczelnego Dowódcy J. Piłsudskiego
z dnia 14 listopada 1918 r. oraz Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej z dnia 22 listopada 1918 r.37 W pierwszym
z przytoczonych J. Piłsudski podkreślał prowizoryczny charakter rządu
i przekonywał, że twórcą praw narodu może być tylko Sejm, choć sam
jednocześnie przesądzał już o jego formie. Czynił to, „Licząc się z potężnymi prądami, zwyciężającymi (...) na Zachodzie i Wschodzie Europy”.
Antymonarchiczny charakter państwa przebrzmiewał ponadto z tego, czego
w treści dekretu zabrakło. J. Piłsudski przemilczał mianowicie fakt, że
władzę swoją otrzymał od Rady Regencyjnej. Tym samym odcinał się od
jej politycznej proweniencji, co jednak nie przeszkodziło w przejęciu
całego dorobku prawnego z tego okresu. Drugi z aktów był najważniejszym
dokumentem, określającym funkcjonowanie państwa do momentu zebrania
się Sejmu Ustawodawczego, i już w tytule potwierdzał republikańskie
intencje. Dekret z 22 listopada sankcjonował obowiązywanie ustaw
wydawanych przez rząd – miały one stracić swoją moc, jeśli przyszły Sejm
nie zdecyduje się ich zatwierdzić. W. Komarnicki był zdania, że ustrój
polityczny Polski w okresie dyktatury Naczelnika Państwa należałoby
sklasyfikować jako absolutystyczny, gdyby nie fakt, że już 28 listopada
zostały wydane dekrety38 określające zasady wyborcze do Sejmu
Ustawodawczego. Akty te bowiem tworzyły polityczną organizację narodu,
34

Tamże, s. 49.
Cyt. za: Polska w latach 1918-1939. Wybór tekstów, red. W. Wrzesiński, Warszawa 1986,
s. 23.
36
A. Korobowicz, dz. cyt., s. 72.
37
Dz. P.P.P., Nr 17, poz. 40, 41.
38
Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego oraz dekret o wyborach do Sejmu
Ustawodawczego, Dz. P.P.P., Nr 18, poz. 46, 47.
35
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czyniły z niego ciało wyborcze i mimo że nie istniała jeszcze reprezentacja
obywateli, to powstał już organ pierwotny – zdefiniowana zbiorowość,
uprawniona do wpływu na sprawy publiczne39. Dekret o ordynacji
wyborczej opierał się na zasadach powszechności, bezpośredniości,
równości, tajności i proporcjonalności głosowania. Czynne, jak również
bierne prawo wyborcze posiadał każdy obywatel bez różnicy płci, który
skończył 21 lat. Rozwiązania te miały więc bardzo demokratyczny
charakter, zaś ich doniosłość podkreślał fakt, że tak wybrani posłowie mieli
stworzyć Konstytuantę, czyli zgromadzenie, którego głównym celem
będzie uchwalenie konstytucji40.
Istotną cechą każdego organizmu państwowego jest jego formalna
nazwa. Kwestia ta często niesie z sobą określone konotacje ustrojowe. Jeśli
samej nazwie państwa odmawia się treści normatywnej, to i tak stanowi
ona pewien symbol, implikuje wartości pozaprawne, wskazuje na ciągłość
tradycji czy np. pozycję danego państwa na arenie międzynarodowej 41.
Polonia
Restituta
powróciła
ostatecznie
do
nomenklatury
przedrozbiorowej, tzn. do określania państwa mianem Rzeczypospolitej.
Niemniej, jak zauważa D. Dudek, na przestrzeni 1918 r. w oficjalnych
dokumentach posługiwano się również innymi nazwami. Funkcjonowały
więc: Królestwo Polskie, Państwo Polskie, Polska oraz Republika Polska42.
Ostatni z przywołanych terminów był szczególnie popularny w środowiskach lewicowych43. Republika z dodatkiem Ludowa występuje
39

W. Komarnicki, dz. cyt., s. 54.
Zadanie to zaakcentowano, posługując się nazwą Sejm Ustawodawczy. To z pozoru
tautologiczne określenie opierało się na przestarzałym już rozróżnieniu pojęć: ustawodawstwo
– działanie urządzające, konstytuujące – oraz prawodawstwo – zwykła legislacja, związana
normami konstytucji. Tamże, s. 55.
41
A. Ławniczak i M. Masternak-Kubiak wysnuwają historyczno-porównawczy wniosek, że
termin Rzeczpospolita używany był na określenie polskich form państwowych, które posiadały
„istotne znamiona suwerenności”. Oprócz „szlacheckiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów,
burżuazyjnej II Rzeczpospolitej i aktualnej demoliberalnej III Rzeczpospolitej” autorzy zaliczają
do tego grona także „robotniczo-chłopską Polską Rzeczpospolitą Ludową”, a wyjątku od
powyższej prawidłowości upatrują w tzw. Rzeczpospolitej Krakowskiej (Wolne Miasto Kraków).
A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, Republikańska forma państwa w ujęciu Konstytucji RP,
Państwo i Prawo, 8/1998, s. 46.
42
D. Dudek, Zasada republikańskiej formy państwa [w:] D. Dudek (red.), Zasady Ustroju III
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009, s. 128.
43
Jak również skrajnie lewicowych. Przykładem są tu polscy komuniści z Tymczasowego
Komitetu Rewolucyjnego Polski (Polrewkomu), utworzonego w 1920 r. w okresie
ofensywy bolszewickiej. Projektowali oni stworzenie ustroju na wzór sowiecki, czyli Polską
Socjalistyczną Republikę Radziecką „prawdziwie niepodległą”, gdyż uwolnioną od rządów
„szlachecko – burżuazyjnych” – w rzeczywistości zaś „siedemnastą republikę” realizującą
zbrodnicze plany Moskwy. Por. W. Roszkowski, dz. cyt., s. 82-84
40
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w przywołanym już Manifeście rządu lubelskiego. Pojęcia tego używał też
J. Piłsudski w pierwszych wydawanych przez siebie dekretach. W praktyce
tej dostrzec można chęć odrzucenia dawnej polskiej tradycji ustrojowej,
którą bezsprzecznie niesie pojęcie „rzeczypospolitej”. Dla „postępowych”
kręgów politycznych było ono niepożądane, ponieważ w naturalny sposób
kojarzyło się z przedrozbiorową formą, posiadającą rys arystokratyczny,
łączącą w sobie instytucję swoistej demokracji szlacheckiej i monarchii
elekcyjnej, a nawet dziedzicznej. Ogłaszając republikę, zrywano więc
ciągłość państwową na rzecz jasnego podkreślenia nowej, antymonarchicznej i egalitarnej rzeczywistości. Szybko jednak zweryfikowano te
działania i powrócono do starego zwyczaju. Słowo „rzeczpospolita”
wróciło do łask. Pojawia się ono 16 grudnia 1918 r. w Dekrecie
o przymusowym zarządzie państwowym44, a w 1919 r. zupełnie
upowszechnia. Przyczyn należy zapewne szukać w zmianach,
dokonujących się na szczytach władzy – dymisji lewicowego rządu
i nadaniu nowemu gabinetowi szerokiej podstawy politycznej, włączeniu
doń przedstawicieli prawicy wraz z Ignacym Paderewskim jako
prezydentem
ministrów
i ministrem
spraw
zagranicznych45.
Zmodyfikowało to zapewne generalny paradygmat wizji przyszłego
państwa, a przynajmniej zmusiło do szukania rozwiązań pośrednich,
zwłaszcza że pierwsze wybory parlamentarne pokazały, jak rozbite
politycznie jest polskie społeczeństwo. Duch kompromisu musiał więc
i w nazwie państwa odcisnąć swoje piętno. „Rzeczpospolita” zresztą,
symbolizująca łączność państwa z dziejami Narodu, dawno już przeszła
ewolucję znaczeniową, która w gruncie rzeczy zbliżyła ją do desygnatów
pojęcia res publica na Zachodzie. Polegało to na przejściu od synonimu
państwa jako takiego do bardziej zawężonego identyfikowania
„rzeczpospolitej” ze stanem politycznym, „w którym albo wszystek, albo
część z ludu wybrana ma rząd i najwyższą władzę” (I. Krasicki)46.
44

Dz. P.P.P., Nr 21, poz. 67.
Koalicyjny gabinet powołany został 16 stycznia 1919 r., jeszcze przed wyborami do Sejmu.
Tymczasowy Naczelnik Państwa zdecydował się na ten krok, gdyż profil ideowy rządu
J. Moraczewskiego wzbudzał szerokie protesty i nie gwarantował unormowania sytuacji w kraju.
„Moraczewszczyzna” nie była w stanie zapewnić sobie uznania międzynarodowego bez
porozumienia z paryskim KNP, zaś potrzeby pożyczkowe młodego państwa wymagały pomocy
ze strony niechętnych ku temu banków poznańskich. Oprócz socjaldemokratycznego programu
i niefortunnej polityki personalnej oburzenie środowisk prawicowych spotęgował fakt usunięcia
korony znad głowy orła w godle państwowym. Efektem napiętej sytuacji była nawet nieudana
próba prawicowego zamachu stanu w nocy z 4 na 5 stycznia 1919 r. Por. W. Roszkowski,
dz. cyt., s. 57-59.
46
Cyt. za: W. Komarnicki, dz. cyt., s. 210.
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Zaakceptowano więc nazwę, która z jednej strony czyniła zadość
przodkom, korespondując ze słowem „Ojczyzna”, z drugiej zaś odpowiadała
nowoczesnym ideom, upatrującym suwerennej władzy w licznej zbiorowości.
Prace nad ustawą zasadniczą prowadzone były w okresie obowiązywania prowizorium konstytucyjnego, które uchwalił wybrany już Sejm
Ustawodawczy47. J. Piłsudski złożywszy swoją władzę na ręce reprezentantów narodu, pozostawił im pełną inicjatywę w zakresie określenia
tymczasowej organizacji państwa. Stało się to ostatecznie 20 lutego 1919 r.,
na mocy uchwały wypracowanej przez Konwent Seniorów i zatwierdzonej
na forum Sejmu48. Przyjęcie dla tak ważnego aktu formy uchwały miało na
celu uniknięcie ujawnienia się zasadniczej różnicy zdań wśród posłów,
czyli przeciągania sprawy w naglącej sytuacji dla młodego państwa.
Konwent Seniorów wskazywał jednocześnie, że jest okolicznością
anormalną, by w rękach jednej osoby łączyć najwyższą władzę cywilną
i wojskową. Z tego powodu zakładano, że tzw. Mała Konstytucja ma
obowiązywać możliwie krótko. Żaden jednak termin nie został włączony
w treść uchwały i w konsekwencji obowiązywała ona prawie do końca
1922 r.49 Przepisy Małej Konstytucji oraz względnie długa praktyka ich
stosowania znacząco wpłynęły na kształt przyszłej, pełnej już ustawy
zasadniczej.
Uchwała z 20 lutego 1919 r. określała pozycję Naczelnika Państwa
i ustalała jego stosunek do Sejmu i Rządu. Według niej „władzą suwerenną
i ustawodawczą w Państwie Polskim jest Sejm Ustawodawczy”. Naczelnik
Państwa na podstawie porozumienia z Sejmem powołuje Rząd, jest
najwyższym wykonawcą uchwał w sprawach cywilnych i wojskowych, ale
każdy jego akt wymaga kontrasygnaty odpowiedniego ministra. Naczelnik
i Rząd ponoszą też przed Sejmem odpowiedzialność. Mała Konstytucja
zakładała zatem system rządów parlamentarnych w skrajnym wydaniu.
Odrzucono typowo republikański aksjomat o trójpodziale władzy, przyznając
parlamentowi pozycję dominującą, a nawet więcej – suwerenności bowiem
nie osadzono w narodzie, lecz właśnie w jego reprezentacji. Mocno
47

Wybory do Sejmu, wyznaczone na dzień 26 stycznia 1919 r., odbywały się jednak „na raty”
z powodu nieuregulowanej kwestii polskich granic. W niektórych regionach ogarniętych
działaniami wojennymi (Galicja Wschodnia, Śląsk Cieszyński) zrezygnowano z ich
przeprowadzenia, przyznając mandaty na innych zasadach. Kompletowanie składu parlamentu
zakończyło się ostatecznie w 1922 r., a zatem już po zrealizowaniu jego głównej ustrojodawczej
misji. Por. S. Krukowski, Mała Konstytucja z 1919 r., [w:] M. Kallas (red.), Konstytucje Polski.
Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, Warszawa 1990, T. 2., s. 9-10.
48
Uchwała o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika
Państwa. Dz. P.P.P., Nr 19, poz. 226.
49
Por. S. Krukowski, dz. cyt., s. 11-13.
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ograniczona pozycja Naczelnika przejawiała się w braku jakiegokolwiek
wpływu na władzę ustawodawczą. Nie miał on prawa rozwiązania Sejmu
ani prawa weta wobec uchwalanych ustaw. Nie przysługiwała mu również
inicjatywa ustawodawcza, należąca zgodnie z uchwalonym regulaminem
do Rządu, komisji sejmowej i 15 posłów50. Dodatkowo Konstytuanta
obradowała w permanencji, władza wykonawcza nie miała środków
prawnych, za pomocą których mogłaby powstrzymywać parlament przed
zebraniem się51. Przyznanie Sejmowi cech suwerena sprawiało, że
teoretycznie posiadał on pełnię władzy. Ustawodawstwo należało
wyłącznie do parlamentu, zaś władza wykonawcza została niejako
delegowana na Naczelnika. W związku z tym W. Komarnicki uznał, że
Naczelnik właściwie nie piastował władzy wykonawczej, ale był niejako
„agentem Sejmu”52. Tak sformułowana koncepcja państwa zdradzała
podobieństwa do rozwiązania francuskiego z 17 lutego 1871 r.53, ale szła
zdecydowanie dalej w ograniczeniu pozycji egzekutywy. Autor Polskiego
Prawa Politycznego dostrzega w Małej Konstytucji echa starej republikańskiej nieufności do rządu, obawy przed absolutum dominium54.
W. Konopczyński zaś nazywa uchwałę „nowymi artykułami henrycjańskimi”55.
W pracach nad projektem konstytucji dla Polski po 11 listopada 1918 r.
panował republikański aksjomat, polegający na jasnym odrzuceniu
monarchii jako systemu skompromitowanego. To dominujące w Sejmie
Ustawodawczym przekonanie uzasadnił poseł J. Dąbski: „Konstytucja
nasza formę republikańską musi ustalić i pod tym względem wszelka
polemika jest nieaktualna. Bo skoro naokoło nas pobankrutowały trony,
a korony cesarskie i królewskie potoczyły się na ulicę, skoro monarchowie
będą stawali przed trybunałem świata, to zaproponowanie w tych czasach
jakiejś innej formy rządu, aniżeli republiki, byłoby anachronizmem” 56.
Wypowiedź ta wskazuje doskonale, co stanowiło najważniejszy argument,
przemawiający za odrzuceniem niedawnych jeszcze ustrojowych
upodobań. Czy było to wyrazem przemyślanej decyzji, a może realizmu
politycznego, liczącego się ze światową ekspansją demokratycznych idei
wraz ze zwycięstwem wielkiej koalicji? Padają zarzuty, że mimo wypracowania wielu bardzo oryginalnych projektów nie przeprowadzono
50

Por. W. Komarnicki, dz. cyt., s. 90.
S. Krukowski, dz. cyt., s. 14.
52
W. Komarnicki, dz. cyt., s. 66.
53
Rezolucja francuskiego Zgromadzenia Narodowego o mianowaniu M. Thiers’a naczelnikiem
władzy wykonawczej republiki francuskiej. Por. Tamże, s. 66-71.
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Tamże, s. 74.
55
W. Konopczyński, dz. cyt., s. 68.
56
Cyt. za: W. Jakubowski, dz. cyt., s. 107.
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prawdziwie rzetelnej nad nimi debaty. Toczono dyskurs nad poszczególnymi
rozwiązaniami, nie zajęto się zaś najbardziej podstawowymi sprawami,
takimi jak forma państwa. A. Ławniczak i M. Masternak-Kubiak zwracają
uwagę, że do 1918 r. bezrefleksyjnie aprobowano monarchię, po czym
z dnia na dzień pogodzono się z republiką, co może świadczyć o tym, iż
forma państwa nie miała dla społeczeństwa polskiego, a także jego elit,
specjalnego znaczenia57. S. Bratkowski ocenia natomiast, że właściwa
i pełna dyskusja odbyła się dopiero ex post – w ankiecie zredagowanej
przez prof. W. L. Jaworskiego na łamach „Czasopisma Prawniczego
i Ekonomicznego”58.
Inicjatorem pierwszych prac konstytucyjnych był rząd J. Moraczewskiego,
który powołał ku temu Biuro Konstytucyjne przy Prezydium Rady
Ministrów. Stworzono trzy różne koncepcje ustroju republikańskiego:
pierwszy, tzw. „amerykański”, statuujący federacyjną republikę prezydencką, którego autorem był J. Buzek; drugi, tzw. „ludowy”, z jednoizbowym parlamentem i elementami demokracji bezpośredniej, autorstwa
M. Niedziałkowskiego; oraz „francuski”, wzorujący się na ustroju
III Republiki, stworzony przez W. Wróblewskiego. Rząd I. Paderewskiego,
chcąc wypracować jeden oficjalny projekt, powołał komisję pod nazwą
„Ankieta dla oceny projektów konstytucji”. Stworzyła ona własny projekt
republikański, zakładający zasadę zwierzchnictwa ludowego, trójpodział
władz oraz silną pozycję głowy państwa, wybieranej przez obywateli
pośrednio na wzór systemu amerykańskiego. Dokument ten również nie
został oficjalnie przyjęty. Rząd stworzył kolejny projekt, tzw. „deklarację
konstytucyjną”, tym razem zupełnie nieudany pod względem techniki
prawodawczej. Z ramienia rządu przedłożono więc Sejmowi Ustawodawczemu 3 listopada 1919 r. projekt p.t. „Ustawa Konstytucyjna
Rzeczypospolitej Polskiej”, który był mocno zmodyfikowaną wersją
„Ankiety”. Do Konstytuanty trafił też szereg projektów pochodzących od
klubów poselskich59 oraz osób prywatnych60. Wszystkie one generalnie
przyjmowały jakąś wersję systemu republikańskiego. Mocno oryginalny
był ponowny projekt J. Buzka, zgłoszony przez Klub Pracy Konstytucyjnej
30 maja 1919 r. Opierał się on na „ustroju ziemskim”, czyli federacyjnym.
Według autora konstytucja republikańska, ufundowana na zasadzie
suwerenności narodu, musi być konsekwentna. Dla realizacji swojej
57

A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, dz. cyt., s. 48.
S. Bratkowski, Skąd wzięliśmy nasz ustrój,
http://www.obserwatorkonstytucyjny.pl/publicystyka/skad-wzielismy-nasz-ustroj/, [dostęp z dnia
29.11.2015 r.]
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Por. m.in. projekty: PSL „Wyzwolenie” z 6 maja 1919 r., Związku Polskich Posłów
Socjalistycznych z 27 maja 1919 r. czy Związku Ludowo Narodowego z 30 maja 1919 r.
60
Por. np. projekt O. Balzera czy projekt T. Janikowskiego.
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głównej idei wymaga więc stworzenia odpowiednich warunków – radykalnej decentralizacji władzy. Efektem tych rozwiązań miał być szereg
praktycznych korzyści, z zapobieganiem niestabilności państwa i ograniczeniem wszechwładzy biurokracji na czele. W. Komarnicki widział
w projekcie nowożytną odmianę ustroju ziemskiego dawnej Polski61.
Niemniej jednak Komisja Konstytucyjna, na podstawie złożonych jej
projektów, wypracowała własny, który przedłożyła na plenum sejmowym
w lipcu 1920 r. Debata nad nim trwała do marca 1921 r. i toczyła się
w niesprzyjających okolicznościach wojny z bolszewikami. Ujawniły się
liczne różnice zdań w kwestiach dotyczących urzędu Prezydenta i Senatu.
Mimo to ostatecznie udało się osiągnąć kompromis 62. Konstytucja
uchwalona została 17 marca 1921 r.
Kształt ustrojowy odrodzonej Polski w okresie przed uchwaleniem
konstytucji był wytworem określonych stosunków faktycznych, nie zaś od
początku do końca przemyślanych, spójnych koncepcji. Znaczne rozbicie
polityczne Sejmu Ustawodawczego powodowało, że decyzje podejmowane
na jego forum nie odzwierciedlały zasadniczych poglądów poszczególnych
stronnictw. Z drugiej strony w dużej mierze linią podziału stały się nie idee,
ale stosunek do osoby Naczelnika Państwa. Jedni widzą w tym znaczną
personalizację polityki63, inni głęboko zakorzenioną w polskim charakterze
narodowym, z natury republikańską troskę o zabezpieczenie wolności
politycznej przeciw wszelkim możliwym na nią zamachom64. Relatywnie
długi okres stosowania Małej Konstytucji z jej specyficzną wersją republiki
parlamentarnej musiał zaważyć nad przyszłą konstrukcją ustrojową
odrodzonego państwa. Stworzono precedens, z którego trudno było zrezygnować, zwłaszcza że prawica obawiała się, iż silna władza wykonawcza może forsować niebezpieczne dla państwa socjalistyczne
postulaty65. W pracach nad konstytucją przyjęto więc za podstawę wzory
ustaw konstytucyjnych francuskich z 1875 r., uszczuplając jeszcze pozycję
głowy państwa. Z uwagi na niewyrobienie polityczne groziło to systemem
republikańskiego paraliżu, przypominającym błędy I Rzeczypospolitej.
Kończąc, przywołać można wątpliwości wyrażone przez S. Kutrzebę: „Nie
potrzebujemy dobijać się o wolność, bo wiemy, że każda konstytucja da
61

Por. W. Komarnicki, dz. cyt., s. 195-196.
Kompromis ten można nazwać negatywnym – lewica zrezygnowała bowiem z obrony silnej
pozycji prezydenta w zamian za ustępstwa prawicy, optującej za silnym senatem.
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Por. np. A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, dz. cyt., m. cyt.
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W. Komarnicki, dz. cyt., m. cyt.
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Charakterystyczna jest tu wypowiedź W. Konopczyńskiego, który broniąc twórców
Konstytucji pisał, iż: „(...) nie można ganić wodzów Sejmu Ustawodawczego za taki właśnie
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wykonawczą w Polsce, myśleli o tym, kto ją będzie piastował”. W. Konopczyński, Dwie
konstytucje, http://polskietradycje.pl/article.php?artykul=181. [dostęp z dnia 29.11.2015 r.]
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nam tę wolność. Nie potrzebujemy dobijać się o udział społeczeństwa
w rządach, bo da nam go oczywiście każda konstytucja. A za to – w co my
dziś wierzymy? Czy wierzymy, że nam ta wolność da – szczęście ?”66.

66

S. Kutrzeba, O Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 1919, s. 6.
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Republikańskie początki odradzającego się państwa polskiego
(1916-1921). Perspektywa prawno – politologiczna
Artykuł porusza temat odbudowy polskiej państwowości po 123 latach zaborów i koncentruje się
na przedstawieniu procesu kształtowania republikańskiej formy jako fundamentalnej zasady
ustrojowej z perspektywy prawnej i politologicznej. Praca obejmuje okres od 1916 roku,
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w którym został wydany tzw. akt 5 listopada, stanowiący przełom w polityce zaborców wobec
Polski – deklarację ustanowienia „samodzielnego” państwa z dziedziczną monarchią i ustrojem
konstytucyjnym, do dnia 17 marca 1921 r., roku kiedy to uchwalono Konstytucję
Rzeczypospolitej Polskiej przyjmującą formę republikańską w jej nowoczesnej, demokratycznej
postaci. Autor skupia się na procesie dochodzenia do rozwiązań przyjętych ostatecznie w ustawie
zasadniczej. Analizuje poszczególne propozycje ustrojowe, pojawiające się w momencie
odzyskiwania niepodległości, ich podbudowę ideologiczną i kontekst historyczny, w którym były
formułowane. Celem pracy jest z jednej strony wskazanie przyczyn, które doprowadziły do
odrzucenia formy monarchicznej, z drugiej zaś próba odpowiedzi na pytanie o genezę przyjęcia
– najpierw w prowizorium konstytucyjnym, a potem w pełnej już Konstytucji – wersji republiki
parlamentarnej w skrajnym wydaniu. Zaproponowany system rządów stawiał twórców ustawy
zasadniczej w gronie awangardy ówczesnego demokratycznego republikanizmu, dla
II Rzeczypospolitej stanowił jednak nie lada wyzwanie, któremu – jak wiemy z dzisiejszej
perspektywy – nie udało się sprostać.
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Rola Kresów w drodze Polski do wolności.
Rys historyczny i współczesne rozumienie
tożsamości kresowej
1. Wstęp
Kresy były zawsze silnie zakorzenione w polskiej świadomości i miały
niemały wpływ na budowę oraz umacnianie tożsamości narodowej. Różnie
kształtując się na przestrzeni lat, odegrały ważną rolę w drodze Polski do
wolności, były również istotne nie tylko ze względu kulturowego, ale także
politycznego, ekonomicznego czy militarnego. Będąc swego rodzaju
spoiwem, podporą, ale również i silnie wrośniętym w społeczeństwo
mitem, przetrwały w zbiorowej świadomości Polaków czasy komunistycznego reżimu autorytarnego, co tylko świadczy o ich silnym zakorzenieniu
i znaczeniu. Owa kresowa tożsamość, ponad 70 lat po utracie wschodnich
ziem przez Polskę, w dalszym ciągu istnieje w społeczeństwie, czego
wyrazem są liczne inicjatywy z tą tematyką związane, a także działalność
wielu organizacji, które nawiązują do dawnych polskich obszarów.
Niniejsza praca ma na celu usystematyzowanie wydarzeń związanych
z Kresami, a także przedstawienie ich „wkładu” w tworzenie się niepodległego państwa polskiego. Ponadto zobrazować ma kształtowanie się oraz
siłę świadomości kresowej w XX wieku. Finalnie też praca pokazać ma,
w jakiej formie tożsamość i mit Kresów przetrwały do dzisiaj i jak
postrzegane są one przez Polaków, zarówno tych związanych pochodzeniem z ziemiami utraconymi, jak i niemających tak bezpośrednich
konotacji.

2. Rys historyczny
Odpowiedź na pytanie, jakie miejsce Kresy zajmują w tożsamości
Polaków i historii Polski, musi zostać poprzedzona wskazaniem istotnych
elementów, które stanowić będą wyjaśnienie niezwykłego przywiązania do
Kresów Wschodnich – ziem utraconych, odebranych. Rozpoczęcie rysu
1
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historycznego należy zacząć od dynastii Piastów, poczynając od Mieszka I
i Bolesława Chrobrego. Władcy ci w swej polityce i podbojach sięgali po
wschodnie ziemie, w tym m.in. po Grody Czerwieńskie, które
– porównując ze współczesną mapą Polski – trudno uznać za Kresy.
Niemniej były one południowo-wschodnimi rubieżami kraju, otwierały tym
samym drogę do dalszych podbojów, co zresztą wyraźnie można było
zauważyć podczas wypraw Bolesława Chrobrego na Kijowszczyznę,
których celem było obsadzenie tronu kijowskiego. Wycofując się ze
wspomnianych ziem w 1018 roku, przyłączone zostały utracone w 981 roku
Grody Czerwieńskie. Burzliwy okres od śmierci Bolesława Chrobrego do
ponownego skonsolidowania ziem polskich i zcentralizowaniu władzy
w rękach jednego króla Władysława Łokietka – księcia krakowskiego
z dynastii Piastów – trwał prawie trzy wieki, podczas których ziemie były
nie tylko tracone i ponownie podbijane, ale także dzielone pomiędzy
potomków przez samych władców, co prowadziło do osłabienia i rozbijania
zjednoczonego Królestwa na mniejsze księstwa, w których panowali często
wrogo do siebie nastawieni książęta. W 1349 roku Kazimierz Wielki podbił
Księstwo Włodzimierskie i Ruś Halicką. Ostatecznie, także po złożeniu
hołdu ostatniemu królowi z dynastii Piastów przez Aleksandra
Koriatowicza i Jerzego Narymuntowicza w 1366 roku, Królestwo Polskie
powiększa swoje ziemie o Księstwo podolskie. Po śmierci w 1370 roku
Kazimierza Wielkiego na tron polski wstąpił Ludwik I Wielki z rodu
Andegawenów. W 1386 roku, po zawarciu małżeństwa przez córkę
Ludwika I z Władysławem księciem litewskim, rozpoczyna się okres
panowania dynastii Jagiellonów. Ówczesna sytuacja geopolityczna, a także
osadzenie na tronie polskim Władysława, spowodowało położenie
większego nacisku w polityce na kierunek wschodni.
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Rys. 1. Ziemie polskie za panowania Kazimierza Wielkiego
Źródło: W. Królikowska, Polityka zagraniczna państwa polskiego za panowania Kazimierza
Wielkiego, [on-line:] http://wlaczpolske.pl/. [dostęp: 14.11.2015 r.]

Obranie na tron litewskiego władcy miało na celu zyskanie silnego
sojusznika, co potwierdzane było kolejnymi uniami personalnymi czy
realnymi. „W XV i XVI w. podejmowano próby ściślejszego zespolenia
dwóch organizmów państwowych”3. Urzeczywistnieniem tych starań był
rok 1569, w którym o nowym kształcie Królestwa Polskiego zadecydowała
Unia Lubelska, zawarta z Wielkim Księstwem Litewskim i stanowiąca
o powstaniu jednego państwa ze wspólnym władcą, Sejmem, polityką,
prawem i monetą. Państwo, które zostało nazwane Rzeczpospolitą Obojga
Narodów – I RP – stanowiło w ówczesnej Europie mocarstwo przede
wszystkim ze względu na potencjał terytorialny i militarny.
„W przededniu unii nastąpił doniosły fakt – inkorporacja do Korony
części ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego (Podlasie, Wołyń,
Kijowszczyzna i Bracławszczyzna), co oznaczało włączenie do Polski ziem
3

Wójcik Z., Historia powszechna. Wiek XVI-XVII, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2006, s. 233.
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ukraińskich i nasilenie ekspansji polskiej na wschód. Powstała w wyniku
unii lubelskiej wielonarodowościowa Rzeczpospolita Polska zwróciła
zdecydowanie swe zainteresowania polityczne ku wschodowi i odtąd
sprawy polityki wschodniej, sprawy wojen na wschodzie, stają się
czynnikiem bezwzględnie dominującym w polityce międzynarodowej
państwa polsko-litewskiego”4.
Napady ze strony Tatarów i Turków czy innych ludów oraz państw
znajdujących się za wschodnią granicą I RP, które stwarzały realne
zagrożenie na przestrzeni wieków, przyczyniły się do stworzenia
przekonania o wyjątkowej roli rubieży nie tylko jako ochrony terenów
Rzeczypospolitej, ale także jako przedmurza chrześcijaństwa.
„Służba kresowa na Kresach pełniona, tyleż była najważniejszą rycerską
powinnością szlachcica, ile także przywilejem, podnoszącym prestiż, jak
również swoistą niepowtarzalną przygodą. Szli wiec na Ukrainę ludzie
twardzi, wnosząc w odległą przestrzeń mowę i kulturę polską, wraz ze
świadomością pełnej jedności tych obszarów z całą Rzeczypospolitej (…)
Szlachcic musiał być jednocześnie tęgim rycerzem, żołnierzem sprawnym,
odważnym i bitnym – tego bowiem wymagał tak interes własny, jak
i wspólny. Wolność wyraźniej się tu dała odczuć, ale też i większą miała
cenę”5. Już w XV wieku przekonanie takie zaczęło tworzyć mit dotyczący
nie tylko samych ziem kresowych, ale także i ludności tam zamieszkującej,
w szczególności szlachty.

4
5

Tamże, s. 233-234.
Wieliczka-Szarkowa J., Czarna księga Kresów, Wydawnictwo AA, Kraków 2011, s. 37.
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Rys. 2. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVI wieku
Źródło: Jak zmieniały się granice Polski?, [on-line:] http://odkrywcy.pl/. [dostęp: 14.11.2015 r.]

Mimo korzystnego okresu, jakim był wiek XVI dla I RP, który
nazywano Złotym, nastąpił okres niestabilności zarówno ekonomicznej, jak
i politycznej. Niekorzystna sytuacja międzynarodowa, kryzys ekonomiczny, nieustanne wojny oraz przede wszystkim brak wewnętrznej
spójności i dbanie o własny interes polskiej szlachty przyczyniły się do
znaczonego uszczuplenia terytorium I RP i w rezultacie jej znacznego
osłabienia.
Rzeczpospolita traci nie tylko Śląsk, ale także Inflanty (1622), lenno
pruskie (1635), część Ukrainy (1667), w tym Kijowszczyznę, a także
księstwa czernichowskie i bracławskie. Traktat Grzymułtowskiego
z 1686 r. ostatecznie odbiera Polsce wymienione wyżej ziemie oraz
dodatkowo Smoleńszczyznę i Siewierszczyznę.
Mapa zaprezentowana poniżej obrazuje ogromne starty terytorialne,
jakie I RP poniosła na korzyść swoich sąsiadów. Ostateczny cios dla
polskiej państwowości przyniosły rozbiory, które na ponad 120 lat
wymazały Polskę z map Europy. Niewątpliwie dramatyczne dla
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Rzeczpospolitej Obojga Narodowców wydarzenia ostatnich dekad XVIII
wieku były uwieńczeniem faktycznego rozkładu państwowości, w tym
przede wszystkim braku władzy faktycznej w rękach królów, utraconej na
rzecz szlachty i wpływów obcych mocarstw.
Przedstawiony rys historyczny za czasów Piastów, Jagiellonów, a także
w bardzo okrojonym stopniu królów elekcyjnych ukazuje, jak od
początków polskiej państwowości sięgano na wschód. Tereny obecnych
Kresów, choć były obszarami, które swoją przynależność państwową
zmieniały stosunkowo często, na trwałe wpisały się w ówczesne i obecne
– choć w mniejszym stopniu – definiowanie polskości. Unia Lubelska
z 1569 roku, poza czysto politycznymi, militarnymi i ekonomicznymi
korzyściami, otworzyła przed polską szlachtą możliwość osiedlania się na
ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, do którego należały ziemie
obecnej Litwy, Białorusi, Ukrainy, a nawet części Rosji. Tego typu
migracje będą miały wymierny skutek w czasie powstań narodowych,
organizowanych w dużej mierze przez polską szlachtę zamieszkującą
tereny kresowe. Wszelkie zrywy narodowe były bowiem opierane na
ludności nie tylko kultywującej polskie tradycje – to znaczy nieulegającej
procesom wynaradawiania – ale także ludności, która rozumiała i wyrażała
potrzebę odzyskania niepodległego państwa.
Należy jednak podkreślić, iż owe zrywy narodowościowe inspirowane
były przede wszystkim przez grupy społeczne o uświadomionych
i utrwalonych postawach narodowych, czyli głównie polskiej inteligencji
i szlachty. Warstwy niższe, jak chłopi czy plebs miejski,nie utożsamiały się
z kategoriami narodowymi, dzieląc się na Polaków, Litwinów czy
Ukraińców.
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Rys. 3. Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVIII wieku.
Źródło: [on-line:] http://wlaczpolske.pl/. [dostęp: 14.11.2015 r.]

Sam przebieg granic na przestrzeni lat nie czyni z Kresów Wschodnich
elementu konstytutywnego dla tworzenia się polskiej świadomości
narodowejoraz jej podtrzymywania w latach rozbiorów czy po 1945 roku,
kiedy na trwałe odebrano je Polsce. Istotne jest przedstawienie kryterium
społecznego.
Społeczeństwo I RP było niezwykle zróżnicowane nie tylko pod
względem etnicznych, ale także wyznaniowym i ekonomicznym. Nieliczna
warstwa magnacka, szlachecka i biedniejszych posiadaczy ziemskich
stanowiła podstawę do zarządzania państwem. Jednak to właśnie
najliczniejsi i najbiedniejsi chłopi utrzymywali, pracowali na dobrobyt
szlachty i tym samym całego państwa. Struktura narodowościowa
pogranicza Rzeczypospolitej była odmienna od centralnej Polski. Po Unii
Lubelskiej określa się, iż osób o polskiej narodowości, samookreślających
się w ten sposób bądź do niej przypisanych, było ok. 40 proc. Im dalej na
wschód, tym mniej było „Polaków”, przede wszystkim w warstwie
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chłopskiej. Szlachta bowiem, choć nieliczna, posiadała ogromne majątki na
Kresach zatrudniając chłopów, którzy najczęściej określali się jako tutejsi,
nie przyjmując określonej narodowości.
Kresy to także ludność kozacka, która zamieszkiwała terytorium
Ukrainy; przede wszystkim tereny nad dolnym Dnieprem, czyli Zaporożu,
Niżu i Dzikich Polach. Sławili się m.in. napadami na szlacheckie majątki,
ale przede wszystkim na tereny tureckie. Stale buntujący się Kozacy
stwarzali ogromne problemy zarówno dla polskiej szlachty mającej majątki
na terenie Ukrainy, jak i całej Rzeczypospolitej, szczególnie kiedy
buntowali się Kozacy rejestrowi, należący dla armii lub posiadający
przywileje szlacheckie. Kozackie bunty, w tym najsławniejsze powstanie
Chmielnickiego z 1648 roku, przyniosły państwu polskiemu znaczne
osłabienie. Konieczność walki z Kozakami, a tym samym groźba wojen
domowych, które z jednej strony mogły być szybko zakończone, gdyby
królowie godzili się na ustępstwa wobec kozaczyzny, to jednakże
spowodowałoby osłabienie roli magnatów i samego króla wobec
wschodnich rubieży.
Proces zmian świadomościowych na Kresach był najbardziej widoczny
w czasie zaborów. Kiedy zrozumiano, iż walka zbrojna nie jest w stanie
zagwarantować Rzeczypospolitej niepodległości, rozpoczęto pracę od
podstaw, budowanie polskich elit, budzenie w warstwach niższych polskiej
świadomości narodowej. Miało to zaowocować w 1918 roku, kiedy
sprzyjająca sytuacja międzynarodowa oraz polskie wysiłki doprowadziły
do proklamowania aktu niepodległości.
Okres zaborów, trwający od 1795 do 1918 roku, charakteryzował się
prowadzeniem zabiegów mających na celu nie tylko wynarodowienie
polskości, ale także wymazanie historii Wielkiej Polski i polskości ziem
litewskich, ukraińskich oraz ruskich. Nadzieja na odzyskanie państwa, co
oczywiste, nie wygasła; „były środowiska, które odrzucały bierność
i podejmowały zorganizowany opór przeciw zaborcom”6, a walkę o nią
Polacy podejmowali wielokrotnie. Dużą rolę w drodze do niepodległości
odegrały Kresy, a w szczególności ludność tam zamieszkująca. Ośrodki
powstańcze, jak i tajne ugrupowania konspiracyjne, kółka niepodległościowe,
kształtowały się nie tylko w centralnych ośrodkach I Rzeczpospolitej, ale
także na ziemiach zabranych.
Już po klęsce powstania kościuszkowskiego „wykorzystywano tajne
struktury wspierające walkę w 1794 r., jak w zaborze austriackim, lub
koleżeńskie koła oficerów armii powstańczej, które od samopomocy
6

Zdrada J., Historia Polski 1795-1914, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 26.
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w pierwszych miesiącach po klęsce jednoczyły się z myślą o kontynuacji
walki zbrojnej”7. W Galicji organem naczelnym konspiracji było
Zgromadzenie Centralne we Lwowie8, które nawiązywało współpracę
z ośrodkami w Wilnie, na Wołyniu. Ośrodki te miały z czasem tworzyć
odpowiedni grunt pod wywołanie ogólnonarodowego powstania, stanowiąc
sprawny system komunikacji pomiędzy poszczególnymi zaborami,
miastami, grupami.
Powstanie na ziemiach zaboru rosyjskiego (w konsekwencji Kongresu
Wiedeńskiego) Królestwa Polskiego było w przekonaniu części szlachty
spełnieniem zapewnień cara rosyjskiego o przychylnym stosunku do spraw
polskich. Obietnice te „wywarły znaczne wrażenie na Litwie i Wołyniu,
które przeżywały w tych latach okres wyjątkowego w całej epoce porozbiorowej rozwoju życia polskiego. Społecznie, gospodarczo i kulturalnie
dominowała szlachta polska (rosyjska była nieliczna), która zachowała
wiele tradycji ostatnich lat Rzeczypospolitej, łącznie z konserwatyzmem
obyczajowym i politycznym”9. Tereny, które obejmowało Królestwo, nie
zawierały w sobie ziem utraconych.
Przed odzyskaniem części ziem w ramach marionetkowego państwa,
prowadzono działania głównie skupiające się na edukacji i kulturze. Swoje
zasługi w kwestii oświaty miał książę Adam Jerzy Czartoryski, który
wzmacniał szkolnictwo na ziemiach zabranych, rozbudowując szkoły
podstawowe i gimnazja, czy reformując szkoły wyższe. Choć reformami
tymi objęte były w znacznej mierze gubernie wileńskie, grodzieńskie,
mińskie, kijowskie, wołyńskie, podolskie, witebskie czy mohylewskie10, to
jednak z różnym natężeniem i skutkiem. Niemniej miało to wpływ na
wzrost poziomu wykształcenia, i tym samym utrzymania oraz rozwoju
tożsamości narodowej i poczucia obywatelskiego. Problemem było zbytnie
pokładanie wiary polskiej szlachty w intencje cara Aleksandra I w kwestii
odzyskania ziem odebranych. Nie zmieniło to jednak planów co do
organizowania powstań narodowowyzwoleńczych.
Pierwsze z nich miało miejsce w listopadzie 1830 roku. Brak legalnie
działającej opozycji w Królestwie przyczynił się do wzrostu znaczenia
organizacji konspiracyjnych. Miało na to wpływ zauważalne m.in. przez
Andrzeja Chwalbę zwiększenie świadomości i odrębności narodowej,
budzenie się także w warstwach niższych niż szlachta uczuć patriotycznych
związanych z przynależnością do określonego narodu, który został
7

Tamże, s. 26-27.
Tamże, s. 27.
9
Tamże, s. 107.
10
Tamże.
8
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przemocą pozbawiony swojej suwerenności. „Chłopi polskojęzyczni
drugiej połowy XIX wieku byli antypolscy, gdyż byli antyszlacheccy.
Polskość nie była w ich pojęciu kategorią kulturową czy etniczną, tylko
polityczną. Wśród chłopów stopniowo rodziło się przekonanie o przynależności do szerszej niż lokalna wspólnoty. Od około 1900 r. zjawisko
unarodowienia chłopów zaczęło się szybko rozszerzać. Potwierdzają to
świadectwa administracji rządowej oraz obserwacje poczynione przez
działaczy ruchu ludowego”11. Działalność leżąca u podstaw pracy
o tożsamości, choć trwała dziesiątki lat, to miała jednak wymierny efekt,
choćby w postaci walk 1918 roku o Polskę z zaborcami i sąsiadami,
a następnie ogromny wysiłek narodowy w 1920 r., w obronie przed
bolszewikami, gdzie zjednoczony naród wspomagał działania militarne.
Zdecydowana większość organizacji konspiracyjnych przygotowywała
zrzeszonych członków do walki o niepodległość pod różnymi postaciami,
zarówno zbrojnymi, czyli w razie ogłoszenia zrywu narodowego do
prowadzenia regularnych walk, ale także do przekazywania i utrzymania
pamięci o kulturze, tradycji, o polskości.
Polskie elity, podobnie jak rosyjskie, zdawały sobie sprawę z ogromnej
wagi, jaką ziemie odebrane stanowiły dla losu ziem polskich. Dlatego też
w powstaniu listopadowym próbowano je eksportować na ziemie kresowe.
Konsekwencjami przegranego powstania były m.in. zsyłki, konfiskaty
majątków, wcielanie do armii carskiej, rusyfikacja, wzmożenie wynaradawiania polskości (eliminowanie języka, kultury, religii, praw) oraz
wzmacnianie antagonizmów pomiędzy ludnością polską a innymi
narodowościami, co na pewien okres wyciszyło dążenia niepodległościowe.
„Przed 1830 r. szlachta polska, stanowiąca przeważającą część ludności
polskiej na »ziemiach zabranych«, właściwie nie czuła zagrożenia swej
pozycji społecznej i politycznej. Niektórzy widzieli wprawdzie różnice
etniczne, a nawet konflikty społeczne, (…) ale nie dostrzegali jeszcze
rodzących się problemów politycznych. A właśnie rozpoczęły się procesy
społeczne i polityczne o przełomowym znaczeniu dla rozwoju narodowego
ludności ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej, prowadzące do konfrontacji
z polskimi aspiracjami. Przyspieszyła i ukierunkowała je antypolska
polityka władz carskich”12. Budząca się świadomość narodowa
społeczeństw poważnie wpływała na aspiracje Polaków i angażowanie
ludności ziem zabranych do uczestniczenia w walkach lub w organizowaniu powstań.
11
12

Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000, s. 156.
Tamże, s. 317.
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Mimo trudnej sytuacji na ziemiach zabranych 22 stycznia 1863 roku
wydano manifest powstańczy „Do broni (…) narodzie Polski, Litwy i Rusi,
do broni! Bo godzina wspólnego wyzwolenia już wybiła, stary miecz nasz
wydobyty, święty sztandar Orła, Pogoni i archanioła rozwinięty. (…) los
Polski spoczywa na ostrzu kos, a powstanie Litwy decyduje o zmartwychwstaniu Polski”13. Dostrzegano, podobnie jak wiele lat wcześniej
w postaniu listopadowym, istotność ziem zabranych nie tylko dla
powodzenia walk wyzwoleńczych, ale także dla samej Polski, dla jej
jedności.
„Powstanie na Litwie i Ukrainie pokazało, że dotychczasowa polityka
unifikacji »ziem zabranych«, czyli 9 zachodnich guberni, z pozostałymi
prowincjami Rosji nie przynosiła rezultatów na tyle zadowalających, by
Petersburg bez obaw patrzył na ich przyszłość”14. Konieczna była
zakrojona na szeroką skalę depolonizacja tych ziem, a skoro podsycanie
antypolskich postaw nie było wystarczająco skuteczne, zaczęto walczyć
z historią i tradycjami polskimi wprowadzaniem mas rosyjskiej ludności,
która skutecznie zacierałaby granice między litewskimi, białoruskimi
i ukraińskimi ziemiami a rosyjskimi. Wzmożono walkę z polską szlachtą,
z katolicyzmem i szkolnictwem. Represje stosowane wobec powstańców
znacznie silniej dotykały ziemie zabrane niż Królestwo Polskie. Próbowano
terrorem i prześladowaniami nie dopuścić do ponownych zrywów. „Z ziem
zabranych pochodziło 62% ogółu zesłanych po powstaniu (z Litwy
i Białorusi 57%, 21 660 osób, z ziem ukraińskich ponad 5%, tj. 1900 osób).
Rozprawa z Polakami była demonstracyjnie brutalna, zwłaszcza na
ziemiach litewsko-białoruskich”15, gdzie powstanie przybrało znaczniejsze
rozmiary. Wcielanie do armii, wysiedlania, zesłania miały wyeliminować
z Kraju Północno-Zachodniego (Litwa i Białoruś) i Kraju PołudniowoZachodniego (Ukraina) polskich powstańców, a także pamięci o nich
samych oraz o ich czynach.
Mimo zakrojonych na szeroką skalę i często wyjątkowo brutalnych
represji środowiska polskie przetrwały na ziemiach zabranych. Dzięki
umiejętnościom i dobremu wykształceniu, przekazywanemu pokoleniowo,
Polacy górowali nad niewyedukowanymi masami, co dawało im przewagę
ekonomiczną, pozwalającą na przeżycie w trudnych warunkach. „Niezależność ekonomiczna pozwalała na izolowanie się od wpływów rosyjskich.
Życie polskiej społeczności, zwłaszcza ziemiaństwa, poza kosmopolityczną
arystokracją akceptowaną także na dworze carskim, zamykało się w kręgu
13
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domu rodzinnego, w szlacheckim dworze i towarzystwie utrzymującym
polskie tradycje. Dwór, sławiony i idealizowany w literaturze, urósł do roli
bastionu polskości. Kultywowanie tradycji stało się niemal światopoglądem. Wytworzył się styl kresowca”16.
Zabiegi depolonizacji nie powiodły się, a de facto stworzyły mit, kult
jednostek żyjących na Kresach, które pomimo trudnych warunków,
brutalnych działań zaborcy utrzymały swoją polskość, walczyły o nią
i przekazywały następnym pokoleniom, wraz ze świadomością swojej
tożsamości i utęsknieniem do niepodległości. Jednakże większość
z polskich dworów na ziemiach kresowych doskonale zdawała sobie
sprawę, wiedziona przykładami z historii, iż zbrojny opór nie ma szans na
powodzenie. To też sprawiało, iż Polacy w Królestwie zaczęli postrzegać
Kresowiaków jako lojalistów wobec zaborców, a ich bierność odczytywana
była jako podyktowana przyjęciem i pogodzeniem się z rosyjską władzą.
Budzenie się tożsamości narodowej, przenoszonej głównie przez
litewskich, białoruskich czy ukraińskich chłopów i klęski powstań
budowały przeświadczenie, iż nie tylko odzyskanie niepodległości, co
także odzyskanie jej w historycznych granicach I RP jest praktycznie
niemożliwe. I choć zabiegi rusyfikacji także się nie powiodły, to
przyczyniły się do powstania nowych odrębnych narodowości, które swoją
tożsamość opierały o zaprzeczenie swojego polskiego lub rosyjskiego
charakteru. Widoczne było to zwłaszcza po 1918 roku, kiedy Polska
proklamowała swoją niepodległość i walczyła o przyłączanie dawnych
ziem do jej granic.

16
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Rys. 4. II Rzeczpospolita w 1918 roku, na tle I i III RP.
Źródło: I, II, III RP, [on-line:] http://polmap.pdg.pl/. [dostęp: 18.11.2015r.]

Powyższa mapa ukazuje tereny II RP na tle Rzeczypospolitej z 1569
roku. Wyraźnie widać jak wielu ziem nie udało się przyłączyć do
niepodległej II RP, niemniej polską przynależność odzyskały ziemie
wileńskie, nowogrodzkie, wołyńskie, część tarnopolskich i stanisławskich.
Interesy narodowe odradzającej się Polski i tworzących się państw
litewskiego oraz ukraińskiego były sprzeczne, choć zarówno ziemie
litewskie, jak i ukraińskie uważane były za integralną część Polski.
Kongres mocarstw zdecydował, bez uwzględnienia polskich roszczeń
i zabiegów polskiej dyplomacji, o oparciu polskiej granicy na wschodzie
o linię Curzona. Plebiscyty i powstania na północy i zachodzie, walki na
południu i wschodzie oraz bunt Żeligowskiego na Wileńszczyźnie
ukształtowały granice II RP do II wojny światowej. Układ pojałtański
i narzucone nowe granice ostatecznie odebrały Polsce ziemie wschodnie.
Samo określenie Kresów w języku polskim pojawiło się stosunkowo
dawno. Obecnie definicje przedstawiają to pojęcie w kontekście
geograficznym, jako rubieże, tereny graniczne. Termin Kresy w XIX wieku
rozpropagował Wincenty Pol, w Pieśni o ziemi naszej czy Kohorcie
z 1854 roku, używając określenia dla ziem ukraińskich i litewsko-
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białoruskich jako przykresowych. Pojawiło się ono także już w 1807 roku
w Słowniku Języka Polskiego Samuela Lindego, który określał tym
terminem ziemie oparte o Dniestr i Dniepr, oddzielające Rzeczpospolitą od
terenów Tatarów.
Obecnie rozumienie Kresów jest niezwykle szerokie. Można bowiem za
Tomaszem Zaryckim uznać je za nazwę konkretnego regionu, co
w następstwie powoduje kolejne pytania, dotyczące specyfiki przede
wszystkim jego geograficznych kryteriów, lub rozumieć Kresy jako
pewnego rodzaju ideologię Wschodu17. Wśród elementów wyróżniających
ten region Zarycki wskazuje jako kluczowe: płynność granic, brak silnej
kontroli państwa, dużą różnorodność etniczną, region zamieszkały przez
polską arystokrację, która często wzbogacała się na tym terenie oraz silne
oddziaływanie kulturalne, co często kolidowało z kulturą innych grup
etnicznych zamieszkujących Kresy18. Wyznaczył on czynniki kształtujące
Kresy, które oddziałując na jakikolwiek inny region pogranicza także
wywoływałby podobne efekty.
Kresy można również rozważać w kontekście ściśle terytorialnym, jako
obszar styku. „Problemem okazuje się jednak ustalenie, czy jest to obszar
styku państw, czy narodów. (…) klasyczne rozumienie kresów traktuje je
jako obszar stykowy między państwami, położony wszelako w granicach
jednego z nich. Ich przynależność państwowa stanowi produkt częstokroć
złożonego, długotrwałego procesu ekspansji wykraczającej poza początkowy obszar terytorium etnicznego danej grupy – procesu tworzenia
terytorium narodowego”19. Przez ten pryzmat możemy analizować Kresy,
także pod kątem niestałości granic i braku pełnej kontroli nad całym
terytorium przez dane państwo, a więc poprzez pryzmat pogranicza. Kresy
są pewnego rodzaju pograniczem, któremu oprócz cech typowo
geograficznych i socjoetnicznych nadano także elementy mitologizacji, nie
są to jednak jedyne różnice. Pogranicze rozumiane jako teren styku dwóch
państw, na którym proces dyfuzji kulturowo-cywilizacyjnej jest
dwustronny, a więc oddziałuje na wszystkie strony, nie jest jednoznaczny
z pojęciem Kresów.
„Za konstytutywną cechę kresów uznawana bywa ich peryferyjność
w stosunku do kulturalnego, gospodarczego i politycznego centrum. Kresy
Wschodnie Rzeczypospolitej, jako część obszaru państwowego, mieszczą
się w takim ujęciu organizacji przestrzeni. W okresie międzywojennym,
17

T. Zarycki, Ideologie of Eastness in Central and Eastern Europe, New York 2014, Routledge.
Tamże.
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S. Ciesieleski, Kresy – problemy terminologiczne,
http://www.sciesielski.republika.pl/kresy/kresy1.html.
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pojęcie kresów objęło ziemie, które w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej
peryferiami państwa nie były. Ich peryferyjność w II Rzeczpospolitej była
zaznaczona relatywnie słabo – w odniesieniu do sporej ich części zapewne
nie bardziej, niż innych, niekresowych części tzw. Polski B, a w przypadku
głównych ośrodków miejskich (Lwów, Wilno) w ogóle nie jest chyba
zasadne mówienie o peryferyjności”20.
Podsumowując, uznać można, iż Kresy to termin, do określenia którego
niezbędna jest perspektywa geograficzno-historyczna i związane także
z tym podejście prawno-administracyjne, a więc faktyczna, wynikająca
z historii przynależność danego terytorium oraz jego funkcjonowanie
pomiędzy dwoma państwami/narodami, i perspektywa socjo-kulturowa.
Wynika ona z kolei z koegzystencji w omawianym regionie wielu
odmiennych etnicznie, religijne i narodowo grup, oraz wytworzenia
w kulturze określonego obrazu tych terenów, jego mitologizacji i utrwalenia przekonania o niezwykłości Kresów i ich ogromnym znaczeniu dla
narodu.
Aby zrozumieć rolę kresowego pogranicza, nie wystarczy wyłącznie
przeanalizować rysu historycznego. Wiele elementów związanych z tymi
ziemiami to bowiem nie tylko fakty i zdarzenia historyczne, ale także strefa
duchowa, kultura i zwyczaje. Już wielokrotnie autorzy przedstawiali
stosunek zarówno do ziem odebranych, jak i do ludzi je zamieszkujących.
Choć z czasem zarówno struktura społeczna, jak i narodowa tych ziem się
zmieniała, a znaczenie środowisk polskich stopniowo malało, to jednak
pozostało i przejawiało się zarówno w powstaniach narodowych, jak
również walce o granice w 1918 roku i po raz kolejny w walce o wolność
w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Warty podkreślenia jest
fakt, iż polskie oddziaływanie na tych terenach, często sięgając daleko poza
Kijów, Smoleńsk czy Psków, zaczęło wygasać dopiero w wieku XIX.
Kresy wpisały się na dobre w polską kulturę. Ośrodki, takie jak Lwów,
Wilno czy Grodno, były symbolami mieszczańskiej obyczajowości,
miejscem tworzenia wybitnych naukowców i artystów. Kresy to nie tylko
dziedzictwo naukowe i architektoniczne; z Kresami łączonych jest wiele
polskich tradycji, związanych ze strojami szlacheckimi czy odmiennym od
Europy Zachodniej oręża. Kresy przez wieki istniały w pamięci jako tereny
wprawdzie trudne i niejednokrotnie niebezpieczne, ale niezwykle gościnne,
co wpisywało się w tworzenie wyidealizowanego obrazu Polaka. Wśród
osób badających tematykę mitologizacji Kresów spotkać się można
z określeniem, iż były one kuźnią polskiego ducha.
20
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Wśród wielkich Polaków odnaleźć można wielu Kresowiaków, bądź
ludzi silnie związanych z Kresami, którzy na trwałe wpisali się w historię
Polski. Są wśród nich wojskowi, księża, naukowcy, politycy, artyści:
Ignacy Mościcki, Ignacy Łukasiewicz, Kornel Makuszyński, Ignacy
Krasicki, Wojciech Kossak, Maria Konopnicka czy Józef Piłsudski.
Nie dziwi tedy fakt przywiązania do tych ziem po dziś dzień. I choć
próbowano je wymazać z pamięci Polaków, a z tych ziem pamięć o Polsce,
to działania te nie odniosły sukcesu pomimo setek lat prób wynaradawiania
i ostatecznie odłączenia ich od Polski.
Nieomówiona szerzej, a zasługująca na uwagę jest działalność emigracji
polskiej. Środowiska emigracyjne, głównie Hotel Lambert na czele z ks.
Czartoryskim, utrzymywały poza granicami kraju mit wielkiej Polski „od
Odry i Karpat, aż poza Dniepr i Dźwinę od bałtyckiego do Czarnego
Morza”, wyrażone w pracach François-Vincent Raspaila.
„Przedstawiony przez autorów rys historyczny w sposób skrótowy
opisuje polskie dzieje ziem zabranych, ich wpływ na losy Rzeczpospolitej
na przełomie wieków i na kształtowanie się polskiej tożsamości narodowej.
Do dziś odczuwalne jest przywiązanie do Kresów Wschodnich przede
wszystkim w określonych grupach społecznych, jak repatrianci ze
Wschodu i ich potomkowie. Przywiązanie historyczne i kulturowe do ziem
litewskich, białoruskich i ukraińskich było żywe w Polakach od XVI
wieku. Mimo wieków rusyfikacji, braku własnej państwowości i budzeniu
się w narodach kresowych nowej tożsamości, pamięć o Polsce przetrwała
w tych ziemiach, a Polacy nie zapomnieli o Wielkiej Polsce”.

3. Kształtowanie się tożsamości kresowej po 1945 roku
Kluczowym momentem w kształtowaniu się świadomości kresowej
Polaków była konferencja jałtańska, podczas której zapadły decyzje
dotyczące powojennych granic w Europie Środkowej i Wschodniej.
Wówczas to tak zwana „kwestia polska” zależała właściwie tylko od
decyzji Józefa Stalina. Przywódcy USA i Wielkiej Brytanii, zwłaszcza
w zakresie nowych granic Polski, pozostawili radzieckiemu dyktatorowi
wolną rękę21. Churchill i Roosevelt nie chcieli pogarszać swoich relacji
z ZSRR, a w dodatku Anglia już w 1919 roku za „sprawiedliwą” uznała
linię Curzona22. I choć oficjalna propaganda głosiła, że Polska ze
światowego konfliktu wyszła zwycięsko, to zarówno fakty dotyczące
21
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nowych granic państwa, jak i odczucia milionów Polaków były zupełnie
inne23. Przed wybuchem II wojny światowej powierzchnia Rzeczpospolitej
wynosiła około 389 tys. km kw., zaś po 1945 roku i finalnym wytyczeniu
granic, nieznacznie ponad 312 tys. km kw., czyli o około 20 proc. mniej24.
Nowa wschodnia granica biegła teraz na linii obejmującej Suwałki
i Białystok, następnie wzdłuż Bugu, włączając w granice państwa Chełm,
Hrubieszów i Przemyśl aż do ostatniego biegu Sanu25. W ten sposób
ziemie, które w świadomości Polaków uznawane są jako Kresy, znalazły
się poza granicami państwa polskiego, a wraz z nimi tak ważne ośrodki
miejskie, jak Lwów, Wilno czy Grodno, potężne dziedzictwo kulturowe
oraz wielu rodaków, którzy postanowili pozostać na ojcowiźnie.
Od tego momentu do świadomości kresowej dołączył mit ziem
utraconych. Terenów niezwykle istotnych, stanowiących sedno polskości,
ale jednocześnie znajdujących się poza granicami kraju, niedostępnych,
niesprawiedliwie odebranych. Wiązało się z tym również przekonanie, że
jednym z celów polskiej racji stanu winno być odzyskanie tych ziem, co
zresztą podkreślane było już we wcześniejszych wiekach, gdy Rzeczpospolita traciła niektóre krainy na rzecz ościennych państw26. Strata tak
istotnych dla narodu obszarów może mieć bardzo duże znaczenie nie tylko
w mechanizmie umacniania tożsamości narodowej, ale również i w jej
budowaniu. Przykładem, który potwierdza takie założenie, jest Karelia i jej
znaczenie dla Finów. Zresztą ziemie, które obecnie znajdują się
w granicach Federacji Rosyjskiej, często określane są mianem „fińskich
kresów”27. Finów z Polakami łączy doświadczenie związane z utratą
znacznej części terenów na wschodzie kraju, które miało miejsce w XX
wieku. Jednak Rzeczpospolita z Kresami związana była i jest bardzo
silnymi więziami historycznymi, zaś Finlandię i Karelię połączyły względy
znacznie inne, w dużej mierze przypadkowe28. Chodzi o Kalevalę, poemat
stworzony w XIX wieku przez Eliasa Lönnrota, który stał się epopeją
narodową dla Finów29. Autor ten, podróżując po kraju, zbierał opowieści,
23
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podania i legendy, które następnie stały się podstawą fińskiej kultury
narodowej, kształtującej się w niełatwych warunkach30. Ostatecznie Karelia
została przez Finlandię utracona na rzecz ZSRR po wojnie zimowej oraz
wojnie kontynuacyjnej31, zajmując jeszcze ważniejsze miejsce
w nieustannie kształtującej się tożsamości narodowej Finów. Zadziałał tutaj
mit ziem utraconych. Finowie potrafili z Karelii uczynić kluczową kwestię
oraz podstawę ich tożsamości, i to pomimo tego, że z ziemiami tymi, jak
i z samymi Karelczykami, nie łączył ich język, religia, kultura, zwyczaje,
ani historia, a wielu Finów pierwszy raz styczność z Karelami miała
dopiero, gdy tych drugich zaczęto przesiedlać z rodzimych terenów32.
Pokazuje to, że nawet odległe mentalnie ziemie mogą mieć kluczowe
znaczenie dla narodu, jeśli zostaną niesprawiedliwie zagarnięte przez inne
państwo i utracone. Tym bardziej zadziałać mogło to w przypadku Polski
i Kresów, połączonych wspólną historią i tradycją. Ponadto te drugie
uznawane są sedno i serce pierwszej. Stąd też do i tak już silnie
mityzowanych Kresów dołączyła jeszcze tęsknota oraz poczucie
niesprawiedliwego ich odebrania, co tylko zaczęło umacniać rolę tych ziem
w zbiorowej świadomości Polaków.

3.1. Tożsamość kresowa w latach 1945-1989
Lata tuż po zakończeniu II wojny światowej, a także funkcjonowania
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, były niezwykle trudnym etapem
w kształtowaniu się kresowej świadomości wśród Polaków. Z jednej strony
ludność, która opuściła swoją ojcowiznę, nie miała możliwości utrzymywania z nią realnej więzi, ponieważ wyjazdy w okolice Wilna, Lwowa
czy Grodna były rzeczą bardzo trudną. Towarzyszyła temu niepewność
i obawy co do osób pozostałych za wschodnią granicą kraju, a także
polskiej własności i dziedzictwa kulturowego. Dotyczyło to zwłaszcza
Ukrainy, gdzie dodatkowo problem stanowił ukraiński nacjonalizm i mordy
dokonywane na Polakach w okresie II wojny światowej33. Z drugiej zaś
strony uzewnętrznianie swojego przywiązania do Kresów było rzeczą
niepożądaną, bo władze nie mogły sobie pozwolić na jakiekolwiek choćby
zagrożenie zakwestionowania wschodnich granic kraju. Stąd też
30
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przekazywanie pewnych tradycji i obyczajów, a także umacnianie wśród
młodszych pokoleń przywiązania oraz tęsknoty do Kresów musiało
odbywać się na poziomie przekazu domowego lub w niewielkich
wspólnotach. Władze z kolei, za pomocą wielu propagandowych akcji, mit
ziem utraconych starały się zastąpić mityzacją ziem odzyskanych
i podkreślaniem ich znaczenia. Zwłaszcza w początkowych latach
działalności państwa polskiego po II wojnie światowej wielką wagę
przywiązywano do organizowania wydarzeń związanych z zachodnimi
terenami.
Przez pierwsze lata po II wojnie światowej wśród polskiej ludności,
która została przesiedlona z Kresów na ziemie odzyskane, dominowało
jednak przekonanie o możliwości powrotu na wschód, które połączone było
z oczekiwaniem na wybuch kolejnego światowego konfliktu34. Przejawiało
się to nawet tym, że niechętnie obejmowano przyznawane domostwa35.
Mimo tego Kresowiacy zachodnim ziemiom Polski nadawali ton, będąc
ludnością bardzo aktywną. Wielu lwowiaków zajęło liczne stanowiska
w szkolnictwie wyższym oraz wrocławskich instytucjach, choć odnosiło się
to również do innych miejskich skupisk36. Do codziennego życia
przenoszono również liczne zwyczaje oraz tradycje, które typowe były dla
lwowskiej społeczności37. Mimo tego, że ludność kresowa nie przejawiała
wobec komunistycznych władz otwartej wrogości (co nie oznaczało
nieufności wobec niej), to przez służby oraz czołowych dygnitarzy
traktowana była z wręcz odwrotnym nastawieniem. Stąd wobec niej
pojawiały się liczne zarzuty o reakcyjność, wywieranie na tej społeczności
presji
i próby
niszczenia
więzi
występujących
w kresowych
środowiskach38, jak również o rewizjonizm dotyczący jałtańskich ustaleń.
Tego typu oskarżenia były powszechnym instrumentem zwalczania ludzi
dla systemu niewygodnych. Oskarżenia o rewizjonizm były procesem
permanentnym, który nie ograniczał się wyłącznie do akcji
propagandowych, lecz wykorzystywano go niemalże nieustannie39.

34

Suleja W., Trudny proces zakorzenienia. Kresowiacy na Dolnym Śląsku, s. 271, [w:] BurzyńskaKamieniecka A., Misiak M., Kamieniecki J. (red.), Kresowe dziedzictwo, Atut, Wrocław 2012.
35
Tamże.
36
Tamże, s. 271-272.
37
Dąbrowska M., Dzienniki 1945-1990, Czytelnik, Warszawa 1988, s. 373.
38
Suleja W., Trudny proces zakorzenienia. Kresowiacy na Dolnym Śląsku, s. 274,
[w:] Burzyńska-Kamieniecka A., Misiak M., Kamieniecki J. (red.), Kresowe dziedzictwo, Atut,
Wrocław 2012.
39
Mazur M., Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956-1980,
Trio, Warszawa 2003, s. 162-163.
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Mimo tych przeciwności i propagowania przez władze mitu ziem
odzyskanych, kresowa świadomość była utrzymywana przez lata
funkcjonowania Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dotyczyło to jednak
głównie rodzin i środowisk bezpośrednio związanych z dawnymi polskimi
ziemiami na Wschodzie. Uzewnętrznianie takich postaw było jednak,
w warunkach społeczno-politycznych panujących w latach 1945-1989,
właściwie niemożliwe. Nieco inaczej wyglądało to jedynie z religijnością,
którą zwłaszcza w początkowych latach po wojnie można było okazywać.
Władza narzucona Polakom przez Związek Radziecki, nie czując się
jeszcze zbyt silną, unikała wchodzenia w konflikt z Kościołem katolickim.
Głębokie przywiązanie religijne, typowe dla ludności kresowej, okazywane
było podczas kościelnych uroczystości; np. w procesjach Bożego Ciała
w polskich miastach uczestniczyły wielotysięczne kolumny wiernych40.
W kolejnych latach swoboda religijna w PRL-u była mniejsza, ale
niewątpliwie Kościół stanowił instytucję, która pozwoliła utrzymywać
więzi pomiędzy ludnością kresową.
W pewnej mierze Kresy w okresie PRL-u obecne były poprzez ludzi
stamtąd się wywodzących. Zajmowali oni szczególne i istotne miejsca
w polskiej kulturze czy nauce. Choć nie zawsze podkreślali kresowe
pochodzenie, to jednak wiedza o takich faktach była powszechnie znana.
Wymienić można tutaj Kazimierza Górskiego, Czesława Niemena,
Stanisława Lema, Wojciecha Kilara, Zbigniewa Herberta, Hankę Bielicką
czy też Ryszarda Kapuścińskiego. Swoimi osiągnięciami oraz
popularnością potwierdzali tezy, że ziemia lwowska czy wileńska zawsze
dostarczały ojczyźnie wybitnych rodaków.
Choć oficjalne funkcjonowanie kresowych organizacji na terenie
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie miało miejsca, to podmioty takie
zakładane były poza granicami ówczesnej Polski. Dla przykładu wymienić
można Związek Ziem Wschodnich RP, Koło Lwowian w Londynie,
Związek Żołnierzy Kresowych w Niemczech, czy też Związek Miłośników
Wilna im. Króla Zygmunta Augusta w Chicago. Swoje przedstawicielstwo
Kresowianie mieli również przy Radzie Narodowej Rzeczpospolitej
Polskiej (był to Klub Ziem Wschodnich), organie działającym przy
prezydencie na uchodźstwie. Wydawano również kresowe tytuły prasowe,
jak chociażby tygodnik „Lwów i Wilno”41.
40

Bykowska S., Gdańsk – Miasto (szybko) odzyskane, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej,
9-10 (2005), s. 43.
41
Gotowiecki P., O Polskę z Wilnem i Lwowem. Związek Ziem Północno-Wschodnich RP
(1942-1955), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, s. 22-27.
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3.2. Proces uzewnętrzniania się kresowej tożsamości po 1989 r.
Przemiany polityczne w Polsce i upadek PRL stworzyły dla całego
społeczeństwa szereg narzędzi do uzewnętrzniania swoich idei, postaw oraz
wartości. Po 1989 roku rozpoczął się proces masowego powstawania
stowarzyszeń, fundacji i różnego rodzaju organizacji. W ten mechanizm
wpisało się również środowisko kresowe. Byli mieszkańcy niemalże
każdego większego miasta, które należało do II Rzeczpospolitej, ale
znalazło się poza granicami kraju po II wojnie światowej, zakładali
stowarzyszenia związane z ich rodzinnymi stronami. Początek działalności
większości z nich datuje się właśnie na rok 1989. Organizacje takie
podzielić można na te, które mają odniesienie terytorialne (np.
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich czy
Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia) oraz charakter bardziej
ogólny (np. Związek Wypędzonych z Kresów Wschodnich RP czy
Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów
Wschodnich). Od tego momentu społeczność, której korzenie wywodzą się
z ziem utraconych w 1945 roku, zyskała możliwość integracji i uzewnętrzniania swoich wartości. Możliwe stały się również wyjazdy
w rodzinne strony. W większości były one zorganizowanymi eskapadami
przez już istniejące stowarzyszenia i związki. Ich charakter był różny,
często ograniczający się do przyjazdu do danego miasta, obejrzenia
swojego domostwa i udokumentowania wizyty. Jednak wiele z wyjazdów
łączyło się z oficjalnymi uroczystościami. Byli mieszkańcy Chodaczkowa
Wielkiego, którzy obecnie mieszkają w większości w powiecie wrocławskim, na początku lat 90. udali się do swojej rodzinnej miejscowości
wraz z ówczesnym proboszczem parafii w Gajkowie. Na miejscu odprawiono mszę świętą oraz postawiono i poświęcono krzyż upamiętniający
zbrodnię, jaka dokonała się w Chodaczkowie Wielkim w 1944 roku (chodzi
o zamordowanie kilkuset Polaków przez oddziały SS-Galizien42).
Podobnych wydarzeń było znacznie więcej, jednak nie można powiedzieć,
że miały one masowy charakter. Z pewnością często były one ograniczone
strachem przed reakcją miejscowej ludności, która w okresie II wojny
światowej popierała działalność Ukraińskiej Powstańczej Armii. Oprócz
tego warto wspomnieć o bardzo dużej ilości literatury, jaka zaczęła być
wydawana po 1989 roku, a która dotyczyła tematyki kresowej. Swoją
twórczość tej tematyce poświęciło wiele osób pochodzących ze Lwowa,
42

Hryciuk G., Zmiany ludnościowe i narodowościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu
w latach 1939-1948, s. 243, [w:] Ciesielski S. (red.), Przemiany narodowościowe na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej 1931-1948, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
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Wilna czy też Grodna i okolic tych miast. Wspomnieć należy chociażby
o Stanisławie Srokowskim, który wydawał książki i opracowania już
w okresie PRL, jednak po 1989 roku ich charakter zdecydowanie się
zmienił, a sam zaś autor zintensyfikował swoje działania. Powstało również
wiele biuletynów, które wydawane były i są zarówno przez kresowe
stowarzyszenia, jak i parafie rzymsko-katolickie43.
Jednak żeby mówić o silnej tożsamości kresowej wśród Polaków,
potrzeba działań i wydarzeń na bardziej masową skalę oraz dotyczących
również pokoleń, które takie miasta jak Lwów czy Wilno znają tylko
z opowiadań. Procesy o takim charakterze zaczęły mieć miejsce mniej
więcej na początku XXI wieku, zaś ich intensyfikacja nastąpiła po
2010 roku. Sednem tego zjawiska jest zaangażowanie się w kultywowanie
kresowej kultury i dziedzictwa narodowego bardzo różnych podmiotów
życia społecznego. Mimo tego, że wiele polskich zabytków na Kresach
przetrwało tylko w formie szczątkowej44, to podejmowane są intensywne
działania, by uratować jak najwięcej z nich. Chodzi m.in. o cmentarze.
Doskonałym przykładem tego jest akcja „Mogiłę pradziada ocal od
zapomnienia”. To inicjatywa, która polega na odnawianiu oraz porządkowaniu starych polskich cmentarzy na terenie obecnej Ukrainy. Każdego
roku, na okres około dwóch tygodni, na byłe polskie ziemie za wschodnią
granicą wyjeżdża kilkaset osób. W pierwszej edycji akcji, w 2010 roku,
uczestniczyło około 50 osób, zaś w 2015 roku było to już około
850 uczestników. Wśród nich znajdują się uczniowie, nauczyciele,
studenci, wolontariusze, samorządowcy, członkowie kresowych
stowarzyszeń, policja, straż pożarna, Międzynarodowy Rajd Katyński,
organizacje religijne i wiele innych. Pokazuje to, że w ratowanie
kresowego dziedzictwa angażuje się bardzo zróżnicowana ludność.
Ponadto akcja ma wsparcie lokalnego ośrodka Telewizji Polskiej,
kuratorium oświaty, wielu burmistrzów, wójtów i prezydentów miast oraz
kurii metropolitarnej. Chodzi o pomoc zarówno finansową, jak
i organizacyjną. Akcja ma na celu nie tylko ratowanie polskich nekropolii,
ale również edukację patriotyczną młodzieży szkolnej, która wyjeżdża na
Ukrainę. Co więcej, w tych działaniach udział biorą osoby niezwiązane
z Kresami, a wspomnieć wystarczy o koordynatorce i pomysłodawczyni
43

Np. „Wołyń Bliżej”, kwartalnik wydawany przez Społeczny Komitet Pomocy Parafii
w Równem na Wołyniu. W tym biuletynie opisywana była zarówno historia związana z rzezią
wołyńską i wspomnienia ocalonych Polaków, jak i wizyty potomków Kresowian na Wołyniu,
które regularnie przez komitet oraz prywatne osoby były i są realizowane.
44
Siedlar-Kołyszko T., Od Smoleńska po Dzikie Pola. Trwanie Polaków na ziemiach wschodnich
I Rzeczpospolitej, Impuls, Kraków 2008, s. 295.
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akcji, wrocławskiej dziennikarce Grażynie Orłowskiej-Sondej, która nie ma
żadnych kresowych korzeni. Podobne akcje angażują coraz większą liczbę
wolontariuszy i poszerzają cały czas skalę swojej działalności45. Powstają
organizacje, których działania ograniczają się wyłącznie do pomocy
polskiej ludności na Ukrainie, Litwie czy Białorusi. Powszechne są również
zbiórki zniczy na kresowe cmentarze, a także paczek żywnościowych
w okresie bożonarodzeniowym, które dostarczane są potrzebującym
rodzinom o polskim pochodzeniu. W coraz większej liczbie miast
organizowane są również uroczystości upamiętniające wydarzenia
związane z historią Kresów, jak np. rocznice rzezi wołyńskiej, a także takie
o charakterze kulturalnym46.
Intensywne są z kolei związki oraz współpraca organizacji z obecnych
granic RP z patriotycznymi stowarzyszeniami na Ukrainie, Litwie czy
Białorusi, tworzonymi przez obywateli polskiego pochodzenia. Od
2010 roku powstało sporo nowych młodzieżowych organizacji o patriotycznym charakterze, które działają na dawnych Kresach. Chodzi o takie
organizacje, jak Wileńska Młodzież Patriotyczna, Niemenczyńska
Młodzież Patriotyczna czy Polacy z Grodzieńszczyzny. Organizują one na
Litwie czy Białorusi obchody Święta Niepodległości, Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czy też inicjują akcje rozdawania polskich
flag. W dużej mierze zostały one zmobilizowane do działalności przez
kresowe organizacje z obecnego terenu Polski, m.in. podczas obozów
integracyjnych, w ramach których odbywają się prelekcje, wykłady czy
szkolenia dla rodaków z dawnych Kresów.
Proces ten ma przejaw również w działalności niektórych parlamentarzystów. W 2013 roku powstał w sejmie Zespół do spraw Kresów,
Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, zaś
kwestia ta poruszana była przy okazji debaty nad exposé premier Beaty
Szydło.
Rosnące zainteresowanie kwestią Kresów widać również po liczbie
zgłoszeń w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą”, w ramach którego przyznawane są środki z budżetu państwa.
W tym roku senat rozdzielił łącznie ponad 60 milionów złotych, a ilość
zgłoszonych projektów przekroczyła 400 (wyłączając z tej liczby te
45

Więcej na temat akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”: www.studiowschod.pl.
Np.: Ogólnopolski Koncert Charytatywny na rzecz pomocy Rodakom na Ukrainie i Białorusi
w Sycowie, Legnickie Dni Kultury Kreskowej, Wielki Koncert Kresowy na wrocławskim
Rynku, Malczycki Koncert Kresowy, Kresowy Koncert Kaziukowy we Wrześni, Kresowy
Jarmark Sitarski, Festiwal Kultury Kresowej w Jarosławiu, Festiwal Wspomnień Kresowych
w Leśnej oraz wiele innych.
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aplikacje, które nie spełniły wymogów finansowych). Zdecydowana
większość wniosków dotyczyła zaś Litwy, Ukrainy bądź Białorusi47.
Budowanie tożsamości jednostki oparte na odwoływaniu się do
zbiorowości, typowe np. dla komunitarian, zachodzi również w przypadku
kresowej tożsamości. Samo określenie „Kresowianie” czy też
„Kresowiacy” jest tego przykładem. Dotyczy ono przecież ludzi z dosyć
różnych terenów (od Stanisławowa poprzez Wołyń, Grodzieńszczyznę, aż
po Wileńszczyznę), ale jednak bez skrępowania odwołują się do niego
tysiące osób. Chodzi tutaj w dużej mierze o „ducha” tych obszarów, który
jest wytworem pewnej mentalności, sposobu życia i wyznawanych
wartości48. Ów duch, który był typowy dla ludności zamieszkujących
wschodnie tereny II Rzeczpospolitej, dziś obecny jest nie tylko wśród
potomków Kresowian, ale również wśród osób, na co dzień angażujących
się w ratowanie polskiego dziedzictwa na Ukrainie, Białorusi czy Litwie.

4. Kształtowanie się świadomości kresowej w najbliższych latach
W opinii autorów proces związany z umacnianiem się tożsamości
kresowej wśród Polaków może jeszcze przyśpieszyć i zyskać na sile. Ma to
związek przede wszystkim z działalnością wielu fundacji i stowarzyszeń,
które zajmują się kultywowaniem pamięci o Kresach, ich historii oraz
dziedzictwie kulturowym, pozostawionym na terenach II Rzeczpospolitej.
Powstało również wiele portali poświęconych tematyce kresowej, które
cieszą się dużo popularnością. Dzięki rozwojowi nowoczesnych mediów
i środków przekazu możliwe jest przekazywanie materiałów traktujących
o życiu Polaków, mieszkających dziś na Litwie, Białorusi czy Ukrainie.
Wpisy w mediach społecznościowych dotyczące takich spraw cechują się
bardzo dużym zasięgiem oraz licznym odzewem w postaci udostępnień czy
komentarzy, a także finansowego wsparcia dla grup pomagającym rodakom
za wschodnią granicą. Mimo tego, że osób, które urodziły się na Kresach,
z każdym rokiem ubywa, to nie należy się spodziewać, że więź Polaków
z dawnymi obszarami wchodzącymi w skład Rzeczpospolitej zacznie
zanikać.

5. Wnioski
Kresy niewątpliwie odegrały istotną rolę w drodze Polski do wolności,
będąc znaczącym elementem tego procesu zarówno pod względem
47

Wyniki konkursu na 2016 rok:http://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,8516,rozpatrzenie-ofertzlozonych-w-konkursie-wspolpraca-z-polonia-i-polakami-za-granica-w-2016-r-.html.
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109

Natalia Tomaszewska, Łukasz Wolski

gospodarczym, społecznym, jak i politycznym. Ich znaczenie dla całego
kraju było wielokrotnie podkreślane przez przywódców Polski,
funkcjonując jednocześnie w świadomości całego społeczeństwa.
Ziemie te oraz ludzie je zamieszkujący wiążą się z istnieniem „ducha”
tych obszarów, który jest wytworem mentalności, wyznawanych zasad
i wartości. Przez wiele lat Kresy były poddawane mityzacji poprzez
podkreślanie ich wartości i szczególnego znaczenia. Nie zmieniło się to
również po utracie tych ziem w 1945 roku. Wówczas rozpoczęła się
również mityzacja tych obszarów jako ziem utraconych.
Mimo utrudnionych warunków kształtowania się tożsamości kresowej
w świadomości narodu polskiego, jakie miały miejsce w latach 1945-1989,
tożsamość ta przetrwała. Była umacniana przede wszystkim nieformalnymi kanałami, głownie w podaniach i rodzinnych przekazach.
Po roku 1989 nastąpiło uzewnętrznienie postaw i idei związanych
z Kresami, które rozwijały się przez następne lata. Od roku 2010 można
mówić już o istnieniu kresowej tożsamości na szeroką skalę. Objawia się to
m. in. poprzez zaangażowanie w ratowanie polskiego dziedzictwa na
Kresach wielu podmiotów oraz osób niezwiązanych bezpośrednio z byłymi
polskimi ziemiami.
Kresowa tożsamość wśród Polaków powinna w najbliższych latach
jeszcze bardziej przybrać na sile. Dowodem tego są cały czas rozwijające
się organizacje o charakterze kresowym, a także popularność przekazów
dotyczących rodaków ze Wschodu w mediach społecznościowych.

Literatura
Burzyńska-Kamieniecka A., Misiak M., Kamieniecki J. (red.), Kresowe
dziedzictwo, Atut, Wrocław 2012.
Bykowska S., Gdańsk – Miasto (szybko) odzyskane, Biuletyn Instytutu Pamięci
Narodowej, 9-10 (2005).
Ciesielski S. (red.), Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich
II Rzeczypospolitej 1931-1948, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
Chrzanowski T, Kresy, czyli obszary tęsknot, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.
Chwalba A., Historia Polski 1795-1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.
Dąbrowska M., Dzienniki 1945-1990, Czytelnik, Warszawa 1988.
Eisler J. (red), Drogi do wolności. Drogi do wspólnej Europy, Instytut Lecha
Wałęsy, Warszawa 2008.
Gotowiecki P., O Polskę z Wilnem i Lwowem. Związek Ziem PółnocnoWschodnich RP (1942-1955), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012.

110

Rola Kresów w drodze Polski do wolności.
Rys historyczny i współczesne rozumienie tożsamości kresowej

Mazur M., Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL
1956-1980, Trio, Warszawa 2003.
Siedlar-Kołyszko T., Od Smoleńska po Dzikie Pola. Trwanie Polaków na ziemiach
wschodnich I Rzeczpospolitej, Impuls, Kraków 2008.
Siemaszko E., Siemaszko W., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów
ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, t. 1-2, Wydawnictwo Von
Borowiecky, Warszawa 2000.
Szordykowska B., Historia Finlandii, Trio, Warszawa 2011.
Topolski J., Historia Polski, Kopia, Poznań 1991.
Wieliczka-Szarkowa J., Czarna księga Kresów, Wydawnictwo AA, Kraków 2011.
Wójcik Z., Historia powszechna. Wiek XVI-XVII, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2006.
Zarycki T., Ideologie of Eastness in Central and Eastern Europe, New York 2014,
Routledge.
Zdrada J., Historia Polski 1795-1914, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005.

Źródła internetowe
Ciesieleski S., Kresy – problemy terminologiczne,
http://www.sciesielski.republika.pl/kresy/kresy1.html.
Hämäläinen H., Karelia – Czy Finowie odzyskają swoje Kresy?,
http://www.kresy.pl/publicystyka,opinie?zobacz/karelia-czy-finowie-odzyskajaswoje-kresy.

Rola Kresów w drodze Polski do wolności. Rys historyczny
i współczesne rozumienie tożsamości kresowej
Autorzy za słuszne uznali przeanalizowanie wpływu ziem, które leżały w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, od czasów Unii Lubelskiej z 1569 roku, na kształtowanie się tożsamości
polskiej i świadomości narodowej. Przedstawienie rysu historycznego, a następnie współczesnego sposobu odbierania świadomości kresowej i jej wpływu na definiowanie
polskości, w opinii autorów stanowiło o oczywistym podziale pracy na dwie części.
U przyczyn podjęcia takiego tematu leżała przede wszystkim rosnąca identyfikacja Polaków
z Kresami, co przez autorów zostało w opracowaniu opisane. Celem pracy było zwrócenie
uwagi na coraz silniejsze tendencje Polaków w tym zakresie, a także pokazanie, że
świadomość kresowa nie odnosi się już tylko do osób, które na dawnych ziemiach RP mały
przodków, ale również do tych niezwiązanych pochodzeniem z Kresami.
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Rozumienie zasady tajności głosowania
w prawie konstytucyjnym
II Rzeczpospolitej Polskiej (1918-1926)
1. Wprowadzenie
Jak mawiał Karol Koranyi, chcąc poznać aktualną rzeczywistość bądź
kształtować przyszłość, należy pamiętać o tym, że „przeszłość z przyszłością składa się w jedną nierozerwalną całość2”. Konstatacja ta dotyczy
każdej ludzkiej działalności przyczynowo-skutkowej. Natomiast jej szczególnym adresatem powinni być prawnicy, albowiem zawód ten utożsamiany
jest ze szlachetną służbą publiczną i zaszczytnym powołaniem3. Od dawna
nauki prawne i prawno-historyczne zajmują szczególne miejsce4.
W 2016 r. mija 25. rocznica polskich wyborów parlamentarnych
z 1991 r. Zgodnie z powszechnie akceptowanym poglądem, stworzenie
dobrego prawa wyborczego należy do osiągnięć polskich przemian
ustrojowych. Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Andrzej Zoll, na
pytanie: „Co nam się w III RP udało, a co nie?”, odpowiedział: „Udało się
na przykład stworzyć bezpieczny system wyborczy. Dla funkcjonowania
demokratycznego państwa prawa podstawowe znaczenie ma to, czy można
zmienić w drodze demokratycznej ekipę rządzącą”5.
Polska droga do wolności znaczona była szlakiem wielu przemian, które
nie pozostawały bez wpływu na prawo i jego stosowanie. W szczególności
mam tu na myśli prawo wyborcze jako stricte polityczne. Moim zdaniem,
analizując problematykę badawczą zakreśloną tytułem rozdziału, należy
mieć na uwadze także nastroje społeczne panujące w owym czasie. Prawo,
jako regulator ludzkich zachowań, określa prawa i obowiązki jednostek
1

E-mail: rzych@mec.univ.szczecin.pl, Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Doktryn
Polityczno-Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński.
2
Kamińska K., Gaca A., Historia powszechna ustrojów państwowych, Toruń 2002, s. 17.
3
Sarkowicz R., O etosie prawniczym, [w]: Choduń A. i Czepita S., W poszukiwaniu dobra
wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Szczecin 2010, s. 923.
4
Gajda E., Krótki rys historii Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu,
[w:] Salmonowicz S., Sobczyk M., Ze złotej księgi Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 14.
5
Rymarz F., Iudices electionis custodes. Sędziowie kustoszami wyborów. Księga pamiątkowa
Państwowej Komisji Wyborczej, Warszawa 2007, s. 11.
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w danej zbiorowości w myśl zasady ubi societas – ibi ius6. Dlatego warto
i trzeba sięgać ad fontes, aby zbadać regulacje normatywne kształtujące się
w dobie II Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1918-1926. Z uwagi na
odległy charakter czasów, zakreślony tematyką badawczą, bazę źródłową
stanowią przede wszystkim akty normatywne i literatura historyczna.
2. Normatywne podstawy i warunki techniczne zasady tajności

głosowania
W listopadzie 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Wydarzenie to
było jednym z najważniejszych w narodowej historii Polski7. W Lublinie
powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, którego manifest8
stanowił, że „Sejm Ustawodawczy zwołany będzie przez nas jeszcze
w roku bieżącym na podstawie powszechnego, bez różnicy płci, równego,
bezpośredniego tajnego i proporcjonalnego głosowania9”. Na czele
formułującego się w Warszawie ośrodka władzy niepodległego państwa
stanął Józef Piłsudski, który był zwolennikiem szybkiego zwołania Sejmu
Ustawodawczego. Potrzebę tę uzasadniał następująco: „ Państwo polskie
buduje się zupełnie na nowo i nie ma w nim żadnej tradycji, żadnego
zwyczajowego i prawnego oparcia (…) W tych warunkach konstytuanta da
krajowi pierwsze poczucie prawa dokonanego bez udziału obcych”10.
W dniu 22 listopada 1918 r. Piłsudski zatwierdził opracowany przez rząd
Jędrzeja Moraczewskiego Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej
Republiki Polskiej11. Na jego mocy Piłsudski obejmował jako Tymczasowy
Naczelnik Państwa „Najwyższą Władzę Republiki Polskiej” i miał ją
sprawować aż do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego. Dekret był
6

Z łac. „gdzie społeczeństwo – tam i prawo”. Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa
2005, s. 15.
7
Kallas M., Historia ustroju Polski, Warszawa 2006, s. 253. W ocenie Tadeusza Jędruszczaka:
„dzięki ukształtowaniu się suwerennego państwa przekreślone zostały rozbiory i przerwany okres
niewoli, której dalsze przedłużanie się zagrażało realnie istnieniu narodu jako całości. Nastąpiło
zjednoczenie większości terytorium i ludności w jednym organizmie państwowym, co sprzyjało
w sposób decydujący integracji we wszystkich dziedzinach życia i stało się punktem zwrotnym
w rozwoju ogólnopolskiej świadomości narodowej”. Cyt. za: Jędruszczak T., Problemy
odbudowy niepodległego państwa polskiego w 1918 roku, [w:] Tomicki J., Polska Odrodzona
1918-1939. Państwo – społeczeństwo – kultura, Warszawa 1982, s. 51.
8
Była to odezwa z 7 listopada 1918 r. Do Ludu Polskiego! Robotnicy, włościanie i żołnierze
polscy!, zapowiadająca realizację gruntownych reform ustrojowych, społecznych i gospodarczych. Kallas M., Historia…, s. 255.
9
Ajnenkiel A., Konstytucje Polski 1791-1997, Warszawa 2001, s. 152-153.
10
Tamże, s. 154.
11
Dz. P. P. P., Nr 18, poz. 41.
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dowodem wiary, iż „społeczeństwo, biorąc udział w wyborach, dowiedzie
swego patriotyzmu i wyrobienia politycznego12”.

2.1. Dekret Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej do Sejmu
Ustawodawczego
W dniu 28 listopada 1918 r. Piłsudski ogłosił zatwierdzony przez siebie
dekret Naczelnika Państwa o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego13 z 1918 r., opierający się na demokratycznych zasadach tzw.
pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego14. Zasady prawa wyborczego:
powszechność, równość, tajność, bezpośredniość, proporcjonalność,
stanowić miały gwarancję, że skład sejmu odzwierciedlać będzie nastroje
społeczeństwa i układ sił politycznych15. Zasada tajności głosowania na
gruncie tej ordynacji wyborczej gwarantowana była licznymi normami
prawnymi. Dekret w art. 57 przewidywał, iż głosowanie nie może być
przerwane. Jedyną okolicznością pozwalającą na to była siła wyższa,
powodująca uniemożliwienie podejmowania czynności wyborczych.
W takim wypadku komisja wyborcza mogła przedłużyć głosowanie o kilka
godzin lub odroczyć do dnia następnego. W razie przerwy w głosowaniu
komisja była zobowiązana opieczętować akta wyborcze i urnę wyborczą,
a następnie przechowywać je pod osobistą odpowiedzialnością
przewodniczącego. Artykuł 60 dekretu stanowił, iż „wyborca po oddaniu
głosu, winien opuścić lokal”. Nadto określono krąg osób, mających prawo
przebywania w „miejscu wyborów” – byli to wyborca, członkowie komisji
wyborczej oraz przedstawiciele grup wyborczych, zgłoszeni przez
pełnomocników spośród miejscowych wyborców. Dekret zawierał przepisy
12

Ajnenkiel A., Konstytucje…, s. 156.
Dekret Naczelnika Państwa z dnia 28 listopada 1918 r. o ordynacji wyborczej do Sejmu
Ustawodawczego (Dz. P. P. P., Nr 18, poz. 46). Sobczyk M., Sokala A., Prawo wyborcze
II Rzeczypospolitej. Wybór tekstów źródłowych, Toruń 2004, s. 7-17. Na doniosłe znaczenie tego
dekretu zwracał uwagę Wacław Komarnicki uznając, iż on „tworzył polityczną organizację
narodu – (…) ciało wyborcze – (…) naród w znaczeniu politycznem”. Cyt. za: Komarnicki W.,
Polskie prawo polityczne, Warszawa 1922, s. 54. Prace legislacyjne prowadzone w związku
z projektem ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego opisywał Siemieński J. Por. tenże,
Rozbiór krytyczny ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego, Warszawa 1919, s. 47.
14
Kallas M., dz. cyt., s. 256. Zasady prawa wyborczego stanowić miały gwarancję, że wynik
wyborów i skład Sejmu Ustawodawczego odzwierciedlać będą rzeczywisty obraz polityczny
państwa. Malec D., Sejm Ustawodawczy 1919-1922. W 90. rocznicę pierwszego posiedzenia,
Przegląd Sejmowy, nr 1 (90)/2009, s. 12, 13.
15
Ajnenkiel A., Konstytucje…, s. 156. Zasady prawa wyborczego oznaczały ogromny postęp.
Prawo głosu uzyskały po raz pierwszy kobiety. Ajnenkiel A., Ustrój i prawo Drugiej
Rzeczypospolitej, [w:] Tomicki J., Polska Odrodzona 1918-1939. Państwo – społeczeństwo
– kultura, Warszawa 1982, s. 80-81.
13
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pozwalające na utrzymanie bezpieczeństwa i spokoju w pobliżu miejsca
głosowania. Osobą odpowiedzialną za jego zapewnienie był przewodniczący komisji, który zgodnie z art. 61 dekretu mógł usunąć z lokalu
wyborczego osoby agitujące albo zakłócające spokój. W ostateczności,
w odniesieniu do osób usiłujących ponownie wejść, władny był nawet
skazać je na grzywnę w wysokości do stu marek (dwustu koron).
W odniesieniu do przedstawicieli grup wyborczych usunięcie odbywało się
w bardziej sformalizowany sposób, albowiem wydalenie z lokalu
wyborczego mogło nastąpić dopiero po bezskutecznym ich upomnieniu.
Ponadto fakt wydalenia i jego powody zaznaczane były w protokole
komisji. W badanym akcie prawnym dużą uwagę przywiązywano do
zapewnienia warunków głosowania wolnych od wszelkich form nacisku
i propagandy. Artykuł 64 dekretu zakazywał wygłaszania przemówień do
wyborców (jak i innych form agitowania) w czasie głosowania – zarówno
w lokalu wyborczym, w budynku, w którym lokal się znajduje, jak i w na
ulicy oraz na placu przed wejściem do budynku w promieniu stu metrów.
W celu zapewnienia swobodnego dostępu do budynku lub lokalu
wyborczego, przewodniczący mógł, w myśl art. 65, „poczynić potrzebne
zarządzenia”. Rozwiązanie takie miało przeciwdziałać „tłumnemu zgromadzeniu się publiczności”. Wzmocnieniem wykonania zarządzeń przewodniczącego była możliwość skorzystania przez niego ze „straży w odpowiedniej sile”. Istotę tajności, oprócz wyżej wymienionych, uzupełniały
nadto regulacje prawne dotyczące instrumentów materialnych służących do
głosowania. Artykuł 65 dekretu nakazywał komisji i przedstawicielom grup
wyborczych przed rozpoczęciem głosowania sprawdzenie, czy urna jest
„próżna”. Jak głosił przepis: „od tej chwili aż do skończenia głosowania
urna w żadnym razie nie mogła być otwierana”. Dekret przewidywał, iż
głosowanie odbywało się za pomocą urzędowych kart do głosowania,
a także to, iż karty musiały być jednakowe w całym okręgu wyborczym. Na
kartach widniały numery porządkowe list kandydatów, a także pieczęć
urzędowa głównej komisji wyborczej. Obraz prawnych gwarancji tajności
zakłócało legalne przyzwolenie na sprzedaż kart do głosowania16. Artykuł
69 dekretu stanowił, iż miało to miejsce „w ciągu pięciu dni przed
wyborami” w wolnym handlu i w lokalu wyborczym po cenie 5 fen
(10 halerzy). Dekret opisywał modelowy sposób oddawania głosu.
Wyborca, wchodząc do lokalu wyborczego, udawał się „do stołu, przy
którym siedziała komisja wyborcza” oraz podawał swoje nazwisko.
16

Jednak w praktyce do głosowania mogła służyć dowolna karta z wydrukowanym bądź
napisanym ręcznie numerem listy, na którą dany wyborca głosował. Por. Kupisz A., Prawo
wyborcze II RP, Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, 2004, tom I, s. 126-127.
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Członek komisji prowadzący protokół sprawdzał, czy dane nazwisko
znajdowało się na liście wyborców, po czym wyborca otrzymywał kopertę
do głosowania. Do niej to „od razu” wkładał kartę, zaklejał i wręczał
przewodniczącemu komisji17. Ów przewodniczący sprawdzał stempel na
kopercie, wrzucał ją do urny wyborczej. W tym samym czasie inny członek
komisji obok nazwiska wyborcy umieszczał adnotację o oddaniu przez
niego głosu. Na koniec „wyborca oddalał się z sali”. Sposób głosowania
w dekrecie nazywany był „wypełnieniem karty”, co odbywało się przez
„podkreślenie numeru listy kandydatów18”, na który wyborca chciał oddać
swój głos. Artykuł 72 dekretu zapewniał kartom do głosowania
poszanowanie, ponieważ przewodniczący nie przyjmował takich, które nie
znajdowały się w urzędowej kopercie, jak również tych kopert, które nie
były oznaczone stemplem urzędowym. Niezachowanie powyższych
wymogów powodowało, na mocy art. 76 dekretu, nieważność kart do
głosowania. Istotną prawną gwarancją ładu i porządku w lokalu
wyborczym było postanowienie art. 73 dekretu, w myśl którego o godzinie
zakończenia głosowania (22.00) przewodniczący nakazywał zamknięcie
lokalu wyborczego i odtąd już mogli głosować tylko ci wyborcy, którzy
przybyli tam przed godziną dwudziestą drugą. Kiedy wszyscy uprawnieni
oddali głos, przewodniczący ogłaszał zakończenie głosowania, po czym
mieszał koperty złożone w urnie wyborczej, następnie liczył je, nie
otwierając ich. Protokół z głosowania musiał być podpisany przez
wszystkich członków komisji i przedstawicieli poszczególnych grup
wyborców, a następnie łącznie z kartami do głosowania i listami
wyborców, starannie zapieczętowanymi i ostemplowanymi, był przesyłany
natychmiast do głównej komisji wyborczej. Dekret19 z grudnia 1918 r.
zniósł kartę urzędową i wprowadził głosowanie kartami prywatnymi. Karta
zawierać mogła jedynie numer listy kandydatów, na którą wyborca
17

Taka procedura miała zapobiec nadużyciom, zapewniała też pełną tajność aktu wyborczego.
Por. Tamże, s. 126-127. Jednak z treści przytoczonych przepisów wynika, że wyborca oddawał
głos publicznie, w obecności członków komisji, innych wyborców. Na wadę tę zwracał uwagę
też Kamil Kacperski, tłumacząc ją decyzją podjętą w trakcie posiedzenia rządu w dniu
21 listopada 1918 r. Wówczas to dokonał on skreślenia w projekcie MSW art. 70, który
przewidywał istnienie „osobnego pokoju lub też należycie osłoniętego stołu”, gdzie wyborca
mógł dokonać wyboru listy. Por. Kacperski K., System wyborczy do Sejmu i Senatu u progu
II RP, Warszawa 2007, s. 99.
18
Jak pisał S. Kutrzeba, „według załączonego do ustawy wzoru (karta głosowania – przyp. R.Z.)
będzie zawierała tylko podanie cyfr, któremi oznaczy komisya wyborcza listy, bez wykazu
nazwisk kandydatów”. Kutrzeba S., Proporcyonalne głosowanie, Kraków 1918, s. 35.
19
Dekret Naczelnika Państwa z dnia 26 grudnia 1918 r. o zmianach w ordynacji wyborczej
do Sejmu Ustawodawczego (Dz. P. P. P. z dnia 28 grudnia 1918 r., Nr 21, poz. 74).
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oddawał swój głos. Numer mógł być drukowany albo pisany20. Praktyka
wyborów dowiodła, że w niektórych okręgach komisje miejscowe
przyjmowały głosy bez ich uprzedniego włożenia do koperty na kartę do
głosowania21. Doświadczenia takie mogły być spowodowane brakiem
osłoniętego miejsca, gdzie wyborca mógłby włożyć kartę do koperty.
A zatem tajność głosowania została przez twórców ordynacji wadliwie
uregulowana. Pominięcie przez prawodawcę wymogu przygotowania
zasłoniętych miejsc do oddawania głosów de facto zmuszało wyborcę do
podkreślenia preferowanego numeru listy na karcie na oczach wszystkich
osób znajdujących się w lokalu wyborczym.

2.2. Praktyka wyborcza z 1919 r.
Głosowanie wyznaczone na 26 stycznia 1919 r. odbyło się w warunkach szczególnych – wyniszczenia kraju wojną i okupacją22. Jednakże,
pomimo nawoływania do bojkotu wyborów ze strony komunistów,
większość społeczeństwa wypowiedziała się za przekazaniem decyzji
dotyczących najważniejszych spraw państwowych Sejmowi23. Zdarzały się
przypadki, że pracodawcy nakłaniali zatrudnionych u siebie do głosowania
na określonych kandydatów24. Jak powiedział Józef Piłsudski podczas
posiedzenia Sejmu w dniu 20 lutego 1919 r., celem jego zwołania było to,
aby „wśród olbrzymiej zawieruchy, w której miliony ludzi rozstrzyga
sprawy jedynie gwałtem i przemocą (…) właśnie w naszej Ojczyźnie
konieczne i nieuniknione tarcia społeczne, były rozstrzygane w sposób
jedynie demokratyczny, za pomocą praw, stanowionych przez wybrańców
narodu25”. Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 r.,
powierzająca Józefowi Piłsudskiemu dalsze sprawowanie urzędu Naczelnika Państwa, przeszła do historii jako „mała konstytucja” – regulowała
stosunki władzy w Polsce do czasu uchwalenia nowej konstytucji przez
tenże Sejm26.
20

Kacperski K., dz. cyt., s. 98.
Krzywicki L., Statystyka wyborów do Sejmu Ustawodawczego przeprowadzonych w dniu
26 stycznia 1919 r., Miesięcznik Statystyczny, tom II, Warszawa 1920, s. 11.
22
Malec D., dz. cyt., s. 13.
23
Ajnenkiel A., Konstytucje…, s. 157-158.
24
Tenże, Parlamentaryzm II Rzeczypospolitej, Warszawa 1975, s. 118.
25
Tenże, Konstytucje…, s. 160.
26
Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 r. w sprawie powierzenia Józefowi
Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa. (Dz. P. P. P., Nr 19, poz. 226).
O polskiej tradycji uchwalania małych konstytucji por.: Chruściak R., Osiatyński W., Tworzenie
konstytucji w Polsce w latach 1989-1997, Warszawa 2001, s. 116. Cechą charakterystyczną
„małej konstytucji” jest jej niepełność, polegająca na tym, że poza regulacją pozostały zasady
21
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2.3. Konstytucja marcowa z 1921 r.
Przyjęta w 1921 r. Konstytucja marcowa27 w art. 11 stanowiła, iż Sejm
składał się z posłów, wybranych na lat pięć (…), w „głosowaniu powszechnem, tajnem, bezpośreniem, równem i stosunkowem”28. Z kolei
art. 36 traktował o Senacie, postanawiając, iż składa się on z członków
wybranych przez poszczególne województwa w „głosowaniu powszechnem,
tajnem, bezpośredniem, równem i stosunkowem”29. Wacław Komarnicki
tajność głosowania ujmował jako „sposób wyboru posłów i senatorów”30.
Jak pisał Stanisław Starzyński, „zasady sposobu utworzenia ciał
ustawodawczych określa Konstytucja sama, nadając im tem samem
przywilej utrudnionego sposobu ich zmiany”31. Te ogólne zasady
skonkretyzowane zostały w aktach prawnych o mocy ustawowej.
W odniesieniu do zasady tajności konstytucja nie określała sposobu
głosowania, nie wspominała o wydzielonych miejscach, w których
wyborca miałby sposobność swobodnego wyrażenia swych preferencji
politycznych32.

2.4. Ordynacja wyborcza do Sejmu z 1922 r.

ustroju politycznego, podobnie jak katalog praw i wolności obywatelskich. Był to pierwszy polski
akt konstytucyjny po odzyskaniu niepodległości. Kallas M., dz. cyt., s. 287.
27
Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P., Nr 44,
poz. 267).
28
Jak pisał S. Starzyński, „skład izby posłów nie uległ zmianie, będą w niej zasiadali i nadal
jedynie posłowie, wybrani w powszechnem, równem, tajnem, bezpośredniem, proporcjonalnem
głosowaniu, bez różnicy płci (tzw. sześcioprzymiotnikowe prawo wyborcze)”. Starzyński S.,
Konstytucya Państwa Polskiego, Lwów 1921, s. 23. Z kolei Władysław Leopold Jaworski
ujmował głosowanie tajne jako element „pięcioprzymiotnikowego prawa głosowania”. Jaworski
W. L., Konstytucja z dnia 17 marca 1921. Prawo polityczne od 2 października 1919 do 4 lipca
1921, Kraków 1921, s. 158. Uchwalenie konstytucji marcowej było „epokowym wydarzeniem”,
pomimo tego Stanisław Car uznawał, iż „rzeczywiste życie konstytucyjne państwa nie zawsze się
pokrywa z literą prawa konstytucyjnego”. Car S., Konstytucja 17 marca a polska rzeczywistość.
Odczyt wygłoszony w dniu 24 listopada 1929 r. w Sali Teatru Starego w Krakowie, Warszawa
1930, s. 5, 11.
29
Antoni Peretiatkowicz uznawał, iż: „Senat składa się z członków wybranych przez
poszczególne województwa w głosowaniu pięcioprzymiotnikowym”. Peretiatkowicz A.,
Encyklopedia prawa obowiązującego w Polsce. Część I: Ustrój konstytucyjny, Poznań 1923,
s. 10.
30
Komarnicki W., Polskie…, s. 411, 419; Komarnicki W., Ustrój państwowy Rzeczypospolitej
Polskiej, Warszawa 1934, s. 116, 119.
31
Starzyński S., Współczesny ustrój prawno-polityczny Polski i innych państw słowiańskich,
Lwów 1928, s. 30.
32
Por. Kacperski K., dz. cyt., s. 150.

118

Rozumienie zasady tajności głosowania w prawie konstytucyjnym
II Rzeczpospolitej Polskiej (1918-1926)

Ordynacja wyborcza do Sejmu33 z 1922 r. w rozdziale dziewiątym
zawierała szereg przepisów, z brzmienia których można było wyprowadzić
gwarancje zasady tajności. Ten akt normatywny szczegółowo opisywał
urządzenie lokalu wyborczego. Zgodnie z art. 69 stół, przy którym
urzędowała komisja wyborcza, należało ustawić tak, aby był ze wszystkich
stron widoczny. To właśnie na stole należało ustawić urnę wyborczą, która
powinna być tak zbudowana, aby „bez otwierania nie można było wydobyć
z niej kart do głosowania”. Ustawa nakazywała przed rozpoczęciem
głosowania zarówno komisji, jak i mężom zaufania sprawdzenia, czy urna
jest „próżna”. Ustawodawca wprowadzał prawny zakaz otwierania urny aż
do momentu zakończenia głosowania. Pod rządami tej ordynacji
głosowanie odbywało się przy użyciu kart do głosowania, które powinny
być koloru białego, a nadto zawierały jedynie „wyrażony słowami lub
cyframi numer listy kandydatów”. Karty te nie miały jednak charakteru
urzędowego, gdyż zgodnie z art. 70 ust. 2 ordynacji numer mógł być odbity
mechanicznie lub pisany. Karty do głosowania wkładane były do
specjalnych kopert – ostemplowanych wyłącznie stemplem przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej. Nadto ustawowo regulowano
materiał, z którego powinny być sporządzone koperty (był to nieprzejrzysty
papier) oraz ich format (9x12 cm), a także barwę (miała być ona jednakowa
dla jednego obwodu głosowania). Artykuł 73 ordynacji stanowił, iż
głosowanie odbywa się publicznie. Powstaje pytanie, jak więc
z powyższym stwierdzeniem korespondowały prawne rozwiązania
zapewniające tajność oddania głosu? Sposób głosowania przedstawiał
ustawodawca w art. 73 nader opisowo. Wyborca zbliżał się do stołu, przy
którym urzędowała komisja wyborcza, następnie wymieniał swoje
nazwisko i imię. Członek komisji prowadzący protokół sprawdzał, czy
podane dane personalne zawarte są w spisie wyborców. W przypadku
pozytywnej weryfikacji wyborca otrzymywał ostemplowaną kopertę do
głosowania, do której wkładał kartę do głosowania. Następnie wręczał ją
przewodniczącemu komisji, który po sprawdzeniu stempla na kopercie
(przy ustawowym zakazie zaglądania do jej wnętrza) wrzucał ją do urny
wyborczej34. Członkowie komisji wyborczej zaznaczali obok nazwiska
33

Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu (Dz. U. R. P., Nr 66, poz. 590).
Jak pisał Andrzej Mycielski, „głosowanie odbywa się w ten sposób, że wyborca jawi się
przed komisją z kartką koloru białego. Na kartce wymieniony jest tylko numer listy
kandydackiej, na którą wyborca chce oddać swój głos. Komisja wręcza mu ostemplowaną
kopertę, wyborca wkłada swą kartkę do tej koperty i oddaje ją przewodniczącemu komisji,
a ten nie zaglądając do koperty, wrzuca ją do urny wyborczej”. Mycielski A., Polskie prawo
polityczne (Konstytucja z 17 marca 1921 r.) Część I. Wstęp i władza ustawodawcza, Kraków
1945, s. 38.
34
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wyborcy w spisie wyborców fakt oddania przez niego głosu35. Artykuł 73
ust. 2 ordynacji przyznawał wyborcom dotkniętym „ułomnością cielesną”
możliwość posługiwania się „pomocą osoby swego zaufania”.
W przypadku woli zagłosowania z pominięciem koperty urzędowej lub
z użyciem koperty nieostemplowanej, przewodniczący zobligowany był do
nieprzyjmowania karty do głosowania. Ordynacja, podobnie jak jej
poprzedniczka, przewidywała zakaz przerywania głosowania. Ustawa
uznawała za nieważne karty do głosowania, włożone do koperty
„urzędownie nie ostemplowanej” lub też do koperty „oznaczonej znakiem
odróżniającym”, a także karty „koloru oczywiście innego niż biały”. Na
gruncie omawianej ustawy ciężko było stwierdzić, czy głosowanie miało
charakter w pełni tajny. Instrumentem technicznym, mającym służyć
zapewnieniu tajności i przewidzianym w ordynacji, były jedynie koperty.
To właśnie do nich odnosiły się wymogi jednakowej wielkości, natomiast
jeśli chodzi o karty, to „zależało od stronnictw politycznych, w jakiej
mierze tajemnica wyborcza będzie dochowana. Jeżeli karty do głosowania
dostarczone przez stronnictwa będą różnego formatu, będzie można
z łatwością poznać kartę którego stronnictwa wyborca do koperty
włożył”36. Zaznaczanie przez członków komisji w spisie wyborców faktu,
że wyborca oddał głos, uznawano za godzące w zasadę tajności
głosowania37. W mojej ocenie ordynacja ta nie zapewniała w pełni
warunków sprzyjających oddaniu głosów w sposób tajny.

2.5. Ordynacja wyborcza do Senatu z 1922 r.
Ordynacja wyborcza do Senatu38 z 1922 r. w art. 1 zawierała delegację,
w myśl której, w braku regulacji własnej, wybory senatorów odbywać się
miały przy odpowiednim zastosowaniu przepisów ustawy z 1922 r.,
zawierającej ordynację wyborczą do Sejmu39. Wynikały z tego podobne
wątpliwości co do przestrzegania zasady tajności głosowania. Pragnę
przypomnieć, iż tajność głosowania zapewnić miały jedynie koperty. Ich
35

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ordynacji, członkowie komisji obok nazwiska wyborcy w obu
egzemplarzach spisu zaznaczają, że tenże swój głos oddał.
36
Przewodniczący komisji mógł nie przyjąć karty do głosowania, którą wyborca chciał oddać bez
włożenia do koperty urzędowej. Por. Kacperski K., dz. cyt., s. 216.
37
Buzek J., Główne zasady polityczne ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu. Studium
historyczno-porównawcze, Warszawa-Lwów, 1924, s. 94.
38
Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. Ordynacja wyborcza do Senatu (Dz. U. R. P., Nr 68, poz. 591)
39
Zdaniem Stanisława Starzyńskiego, „ordynacja wyborcza do Izby poselskiej jest niejako
prawem podstawowym, albowiem ma ona zastosowanie i przy wyborach do Senatu, o ile
ordynacja wyborcza do Senatu nie zawiera odmiennych postanowień”. Starzyński S.,
Współczesny…, s. 36.
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format, materiał i barwa były regulowane ustawą. Natomiast ustawodawca
nie określił koloru kart do głosowania (chociaż powinny być białe), to
powodem ich nieważności było włożenie do koperty karty „koloru
oczywiście innego niż biały”. Biorąc pod uwagę brak urządzenia w lokalu
wyborczym miejsca zapewniającego tajność i fakt, że urna stała na stole
komisji ustawionym na widoku, wnioskuję, że zasada tajności głosowania
nie była należycie gwarantowana.

2.6. Praktyka wyborcza z 1922 r.
Wybory do Sejmu I kadencji odbyły się w dniu 5 listopada 1922 r.,
natomiast pierwsze w niepodległej Polsce wybory do Senatu miały miejsce
tydzień po głosowaniu w wyborach do Sejmu40. Prawo wyborcze zawarte
w Konstytucji marcowej i ordynacjach odpowiadało zasadom przyjętym
wówczas na Zachodzie Europy. Dzięki nim życie polityczne toczyło się
jawnie i pod kontrolą opinii publicznej41.
Konstytucja marcowa w art. 39 stanowiła o sposobie wyboru Prezydenta
RP. Dokonywało tego Zgromadzenie Narodowe42, czyli Sejm i Senat. Co
prawda Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla wyboru Prezydenta
RP43 expressis verbis nie wyrażał tajności głosowania, to jednak można ją
było wyinterpretować z dalszych jego przepisów. Zgodnie z art. 13
Regulaminu, „po zarządzeniu wyborów Przewodniczący wzywa członków
do zajęcia miejsc, poczem jeden z urzędujących sekretarzy odczytuje listę
imienną wszystkich członków Zgromadzenia Narodowego, czterej
skrutatorzy odbierają na mównicy od wywoływanych członków, którzy
osobiście do mównicy podchodzą, kartki, złożone we dwoje, zawierające
nazwisko kandydata”. Tajny charakter głosowania dobitnie podkreślało
40

Por. Kupisz A., dz. cyt., s. 134-135.
Por. Tamże, s. 135.
42
Stanisław Starzyński pisał, iż „sposób wyboru prezydenta, przyjęty przez konstytucyę polską,
zgadza się z propozycyą projektu, który nazwaliśmy francuskim, z przedłożeniem rządowem
Skulskiego i wnioskami komisyi oraz z wnioskiem Tad. Jankowskiego (…) Głąbiński i Buzek
składali wybór w ręce całego narodu w sposób osobną ustawą określić się mający”. Cyt. za:
Starzyński S., Konstytucya…, s. 37. Przyjęty sposób wyboru Prezydenta S. Starzyński tłumaczył
tym, że „po smutnych doświadczeniach, jakie przechodziła Polska przy elekcjach dokonywanych
przez ogół »narodu-szlachty«, które doprowadziły aż do wojen domowych, możnaby się jeszcze
bardziej obawiać najgorszych następstw przy wyborach, dokonywanych przez ogół »narodu
pięcioprzymiotnikowego«, przy obecnem powojennem wrzeniu umysłów, rozbudzeniu niskich
namiętności i antyspołecznych prądów”. Cyt. za: Starzyński S., Współczesny…, s. 80.
43
Ustawa z dnia 27 lipca 1922 r. Regulamin Zgromadzenia Narodowego dla wyboru Prezydenta
RP (Dz. U. Nr 66, poz. 596). Kumaniecki K., Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze
dokumenty 1912 – styczeń 1924, Warszawa – Kraków 1924, s. 663-664.
41
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brzmienie art. 14 Regulaminu, iż „kartek zawierających nazwiska
głosujących nie bierze się w rachubę”. Przypuszczam, że rozwiązanie takie
chronić miało głosującego, zapewniając niemożliwość zidentyfikowania
treści głosu z osobą, od której on pochodził.

2.7. Nowela sierpniowa z 1926 r.
Nowela sierpniowa44 poważnie ograniczała uprawnienia parlamentu,
uprawniając prezydenta do wydawania (w czasie, gdy obie izby są rozwiązane)
rozporządzeń z mocą ustawy. Nie mogły one jednak dotyczyć ordynacji
wyborczej do parlamentu45. Jesienią 1927 roku zakończyła się kadencja sejmu.
Wybory do obu izb odbyły się w marcu 1928 r. Największe poparcie (29%
wyborców) uzyskał Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem46 (BBWR).
Generalny Komisarz Wyborczy w okólniku rozesłanym w dniu 28 lutego
1928 r. „w sprawie tajności wyborów, przeciwko budkom i kotarom
w lokalach wyborczych”, zarządził „zaniechanie tego zwyczaju”47 (udawania
się za kotary w lokalach wyborczych – R.Z.). Późniejsza działalność
skonsolidowanej opozycji doprowadziła do tego, że w listopadzie 1930 r.
odbyły się przedterminowe wybory do sejmu i senatu. Przeszły one do historii
pod nazwą „brzeskich”. Sanacja, nie bez presji na wyborców, zastraszania
opozycji, dokonania różnorodnych „cudów nad urną”, zdobyła 56% ogółów
mandatów w sejmie48.

3. Istota i funkcje zasady tajności głosowania w II RP
Zasada tajności głosowania miała zastosowanie tylko do etapu aktu
głosowania49. Zdaniem Józefa Siemieńskiego, „tajność głosowania nie
dlatego jest wymagana, żeby wyborców liczni świadkowie nie żenowali
podczas głosowania, ale żeby się wyborcy nie obawiali – nieraz jednego
tylko człowieka, który stosunek swój do nich ukształtuje niekorzystnie,

44

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej
z 17 marca 1921 r. (Dz. U. RP. z 1926 r., Nr 78, poz. 442).
45
Wyliczenie materii wyłączonych od regulacji w trybie rozporządzeń z mocą ustawy dokonane
w noweli sierpniowej „(…) z punktu widzenia postulatów konstytucjonalizmu należy uznać za
zadowalające”. Cyt. za: Komarnicki W., O zmianie konstytucji polskiej, Wilno 1927, s. 54.
46
Ajnenkiel A., Konstytucje…, s. 199.
47
Rawicz J., Wybory przed wrześniem, Państwo i Prawo, 1952, z. 10, s. 511.
48
Ajnenkiel A., Konstytucje…, s. 204.
49
Istotę badanej zasady tłumaczono w ten sposób, że: „przez wybory jawne rozumie się takie,
przy których wiadomo, na kogo wyborca oddaje swój głos, przez tajne zaś takie, przy których to
jest niewiadomem”. Makowski J., Zarys prawa wyborczego, Warszawa 1918, s. 39.
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jeżeli się dowie, że głosowali z jego wrogami”50. Tajność uznawana była za
„główną ostoję wolnej decyzji jednostki”51. Spojrzenie na tajność
głosowania sprowadzano do „wypełniania ostemplowanych kartek
wyborczych wewnątrz lokalu wyborczego, bowiem wszelkie rozdawanie
kartek drukowanych przeczy tajności, doprowadza do chwytania pierwszej
lepszej kartki rozdawanej na ulicy, lub prowadzi do nadużyć, a zaprowadzanie tak rozumianej tajności jest rzeczą wykluczoną wobec
nieszczęścia analfabetyzmu znacznej części obywateli”52. Istotą tajności
głosowania było stworzenie gwarancji prawnych uniemożliwiających
wywieranie nacisku na wyborców53. Jej wprowadzenie uzasadniane było
„celem zapobieżenia nadużyciom wyborczym”54, „ochroną wolności
i czystości wyborów”55, szczególnie w obliczu upowszechniania praw
wyborczych. W zasadzie tajności upatrywano uniezależnienia woli
politycznej jednostki od presji i innych wpływów zewnętrznych. Tajność
chronić miała wykonywanie prawa wybierania, stanowiącego polityczne
prawo wyborcze56.
Podstawy prawa wyborczego przesądzają o stosunku panującego do
przedstawicielstwa społeczeństwa oraz stanowią fundamenty ustroju
państwa57. Do podstaw tych należy z pewnością zaliczyć sposób oddawania
głosów. Jawne głosowanie uznawane było za idealne, lecz okazało się
w życiu mało praktycznym i doprowadzającym do nadużyć58. Natomiast
tajność zabezpiecza wyborcę przed tym, aby nikt nie uzyskał informacji
50

Badacz ten jako przykład ograniczający zasadę tajności przywołuje system głosowania przez
zaczernianie kółek. Siemieński J., Rozbiór…, s. 59-60.
51
Tamże, s. 76.
52
Jankowski T.,, Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1919, s. 6.
53
Mycielski A., dz. cyt., s. 38.
54
Zdaniem J. Buzka, „nie należy (…) w praktyce interpretować tajności w sposób utrudniający
odkrycie i ukaranie nadużyć wyborczych”. Autor ten powołuje się na art. 162 ówczesnego
belgijskiego kodeksu wyborczego, iż „nikt nie jest zobowiązany zeznać, jak głosował, wyborca
pytany przez sąd lub przez komisję śledczą parlamentu, może więc odmówić odpowiedzi na
pytanie, na kogo głosował”. Buzek J., Projekt konstytucji państwa polskiego i ordynacji
wyborczej sejmowej oraz uzasadnienie i porównanie projektu konstytucji państwa polskiego
z innemi konstytucjami, t IV, bmw 1918, s. 72-73.
55
Tamże, s. 71.
56
O ujmowaniu prawa wybierania i prawa wybieralności jako politycznego prawa wyborczego
pisał A. Suligowski. Uważał on, że „człowiek obdarzony prawem wyborczym i wykonujący je,
urzeczywistnia nie tylko należne i przyrodzone mu prawa, ale zarazem spełnia poważną funkcję
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o tym, w jaki sposób głosował. Tylko sam wyborca wie, na kogo oddał
swój głos, co ma wyeliminować presję i nadużycia wyborcze59. Zasada
tajności głosowania pełnić miała przede wszystkim funkcję gwarancyjną,
umożliwiając wyborcy oddanie głosu w warunkach wolnych od nacisku
czy kontroli ze strony osób trzecich60. Z kolei w opinii Józefa Buzka,
„tajność chroni radykalnie żywioły społecznie lub politycznie słabsze przed
presją lub terrorem silniejszych, tajność powoduje, iż obrachunki
i prześladowania, zdarzające się po każdych wyborach są daleko rzadsze”61.
Zdaniem Zygmunta Cybichowskiego, „możność wpływu opinii publicznej
(…) jest tem większa, im dalej jest posunięta demokratyzacja prawa
wyborczego”62. Autor ten pośród przyczyn wprowadzenia zasady tajności
głosowania wymieniał umożliwienie ludziom zależnym swobodę głosowania, utrudnienie przekupstwa i wyeliminowanie zakłóceń spokoju
podczas głosowania przez wyborców zbyt porywczych63.

4. Podsumowanie
Powstanie państwa polskiego w 1918 r. było punktem zwrotnym
w życiu narodu. W okresie II Rzeczpospolitej zarysowały się dwie fazy.
Pierwszą formą rządów była w latach 1918-1926 burżuazyjna demokracja,
drugą – reżim autorytarny, utrwalony w wyniku przewrotu majowego aż do
września 1939 r.64 W niepodległej Polsce ukształtował się system
wielopartyjny, a istniejące, powstające i upadające partie były często
organizacjami niejednolitymi, tak z uwagi na swój skład społeczny, jak
i głoszone programy65. Dla przykładu, wybory do Sejmu i Senatu z jesieni
1922 r. świadczyły o dezorganizacji życia politycznego w Polsce, spowodowanej konfliktami klasowymi, narodowymi oraz antagonizmami
dzielnicowymi. Wystarczy wspomnieć, że do wyborów zgłoszono 19 list
o charakterze ogólnopaństwowym i wiele list lokalnych66. To właśnie
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w wyborach znajduje swoje odzwierciedlenie funkcja prawa, polegająca na
organizowaniu i koordynowaniu zachowań ludzkich67.
Analiza całokształtu dostępnych źródeł i literatury przedmiotu
doprowadziła mnie do następujących wniosków. Akty polityczne i prawne
badanego okresu II Rzeczpospolitej proklamowały „tajność głosowania”.
Regulacje normatywne przewidywały katalog instrumentów mających ją
gwarantować. Elementem charakteryzującym polski system wyborczy
II RP w badanym okresie były koperty na kartę do głosowania. Dekret
Naczelnika Państwa z grudnia 1918 r. znosił kartę urzędową i przyzwalał
na posługiwanie się prywatnymi kartami do głosowania. Obraz prawnych
gwarancji analizowanej zasady zakłócał brak w lokalu wyborczym miejsca
zapewniającego tajność. Wyborca wręczał kopertę z kartą do głosowania
przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej i to on wrzucał ją do
urny. W znacznym stopniu wpływ na treść zasady tajności głosowania
w dobie II Rzeczpospolitej miała praktyka wyborcza. Przedstawiciele
polskiej nauki przyczyn wprowadzenia tajności głosowania upatrywali
w zapewnieniu wyborcom swobody oddawania głosów, zgodnie z ich wolą
i bez obaw o naciski i nadużycia.
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Rozumienie zasady tajności głosowania w prawie konstytucyjnym
II Rzeczpospolitej Polskiej (1918-1926)
Zakres znaczeniowy zasady tajności głosowania rodzi konsekwencje w odniesieniu do
oceny poszczególnych rozwiązań przyjmowanych w systemie wyborczym z jej zgodnością.
Próba jego ustalenia w prawie konstytucyjnym II RP (1918-1926) stała się przesłanką
opracowania niniejszej publikacji. Podstawowe znaczenie w prowadzonych przeze mnie
badaniach miała analiza źródeł polskiego prawa wyborczego, czyli aktów prawnych
obowiązujących w latach 1918-1926. W związku z tym głównymi metodami badawczymi
były komplementarnie: metoda prawno-dogmatyczna i prawno-empiryczna. Dla ustalenia
istoty zasady tajności głosowania w badanym okresie konieczna była analiza poprzednich,
obecnie już nieobowiązujących regulacji, mających gwarantować jej realizację. W tym
zakresie korzystałem z metody historyczno-prawnej. Wykorzystałem techniki badawcze
takie jak: badanie dokumentów i zestawień statystycznych.
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Semper Fidelis.
Obrona Lwowa od listopada 1918 roku
do kwietnia 1919 roku w świetle dziennika „Czas”
1. Wstęp
Polacy przez lata walczyli o niepodległość. Kiedy w końcu odzyskali ją
w 1918 roku, po 123 latach niewoli, stanęło przed nimi kolejne ważne
zadanie – ukształtowanie granic odbudowanego państwa. O przynależności
Warmii i Mazur rozstrzygnął plebiscyt, spór z Czechosłowacją o Śląsk
Cieszyński zakończył się niepowodzeniem, trzy powstania zadecydowały
o położeniu Górnego Śląska, natomiast kwestię granicy wschodniej
rozwiązać miała m. in. wojna z Ukrainą. Jej najważniejszym epizodem były
walki o Lwów, toczące się od listopada 1918 do końca kwietnia 1919 roku,
zakończone polskim sukcesem. W polskiej historiografii funkcjonują one
pod nazwą „Obrony Lwowa”, a stronę przeciwną określa się jako
„agresora”. W trakcie dyskusji nad kształtem przyszłego państwa polskiego
uznawano za logiczną przynależność do niego Lwowa, umieszczając
miasto na mapach daleko na zachód od postulowanych granic wschodnich.
Mieszkańcy Lwowa, jak często podkreślano, lojalnie działali w interesie
polskim, a w czasie zaborów aktywnie pracowali na rzecz wskrzeszenia
państwa. Nie bez powodu przylgnął do niego przydomek Semper Fidelis,
co oznacza „zawsze wierny”. Należy zaznaczyć jednak, iż całkiem inaczej
wyglądało to z perspektywy Ukraińców, którzy również traktowali Lwow
jak własne miasto, najważniejszy ośrodek ukraińskiego życia politycznego
i kulturalnego.
Obrona Lwowa trwała od 1 listopada 1918 roku do 30 kwietnia
1919 roku, co daje równe pół roku polsko-ukraińskich zmagań. Konflikt
można podzielić na dwa zasadnicze etapy. Ogromne znaczenie miały
najbardziej intensywne walki w listopadzie, które zdecydowały o dalszym
toku działań. Przerwała je odsiecz polska, która nastąpiła w nocy z 21 na
22 listopada i w ten sposób rozpoczął się kolejny etap walk, zwany
oblężeniem, trwający do końca kwietnia 1919 roku. Zakończony został
1
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dzięki przybyciu wojsk polskich, ale przede wszystkim dzięki niezłomnej
postawie lwowiaków.
Zagadnienia dotyczące zarówno całościowego ujęcia walk polskoukraińskich, jak i poszczególnych ich aspektów, zajmują sporo miejsca
w historiografii polskiej. Wciąż jednak brakuje nowszych publikacji na
temat konfliktu. Wiele kwestii nie zostało jeszcze do końca wyjaśnionych
i wymagało bliższej analizy. Niniejsza praca jest próbą przedstawienia
zagadnienia z nieco innej perspektywy, mianowicie stanowiska zajmowanego przez polskie społeczeństwo, wyrażonego na łamach krakowskiego
dziennika „Czas”, który przez cały okres szczegółowo relacjonował
zmagania we Lwowie. Naturalnie, walki o jedno z najważniejszych
polskich miast zbiegły się z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości
i próbą ukształtowania zarówno granic, jak i rządu. To, jak postrzegano
walki, w jakim stopniu całe społeczeństwo utożsamiało się z obrońcami
i jak przebiegała pomoc, miało istotny wpływ na ich bieg oraz stosunek
Polaków do tych wydarzeń. Te kwestie wciąż pozostają w cieniu innych
wątków, jak choćby aspektu militarnego.
Praca została napisana na podstawie kwerendy wszystkich numerów
dziennika „Czas”, wydanych pomiędzy październikiem 1918 roku a majem
1919 roku. Dziennik ten powstał w Krakowie w 1848 roku, czyli w bardzo
burzliwym dla Galicji momencie i był wydawany niemal bez przerwy do
końca II Rzeczpospolitej. Czyni go to jednym z najdłużej istniejących
dzienników oraz nie lada wyzwaniem dla historyka2. „Czas” odegrał
ogromną rolę polityczną i kulturową w kształtowaniu opinii publicznej.
Reprezentował nurt konserwatywny, a przy braku rozbudowanych struktur
organizacyjnych obozu prasa była głównym nośnikiem informacyjnym
oraz propagandowym. Wielu badaczy uważa, że dziennik reprezentował
bardzo wysoki poziom merytoryczny, zdarzało się, że cytowany był
w prasie zagranicznej, co czyni go wiarygodnym i sprawia, że jest
wykorzystywany jako źródło do wielu badań3. Zajmował umiarkowane
oraz wyważone stanowisko. Jednym z argumentów przemawiających za
wyborem tego konkretnego czasopisma był związek Krakowa z Lwowem,
które rozwijały się obok siebie w Galicji i współpracowały ze sobą od lat.
Łączyły je silne więzi rzutujące na pozytywne relacje między nimi.

2

Bańdo A., Krakowski „Czas” (1848-1939) na tle dotychczasowych badań krakowskiej prasy,
[w:] Rocznik Historii Prasy Polskiej, t. XIII, z. 1-2 (25-26), Kraków 2010, s. 84.
3
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2. Listopad 1918 roku
W październiku 1918 roku nastąpił, spodziewany od dłuższego czasu,
rozpad Austro-Węgier. Konflikt polsko-ukraiński toczył już od wielu lat na
różnych płaszczyznach, jednak kiedy Ukraińcy ujrzeli możliwość zajęcia
ziem Galicji Wschodniej, do której od dawna zgłaszali pretensje, nie
zawahali się skorzystać z okazji. Polacy, nie doceniwszy determinacji oraz
sił ukraińskich, zostali zaskoczeni atakiem we Lwowie, mieście, które
uznawali niezaprzeczalnie za swoje. Nastąpiło to w najgorszym dla nich
momencie, jakim było kształtowanie się państwa polskiego.
28 października 1918 roku wyłoniła się w Krakowie Polska Komisja
Likwidacyjna. Przyspieszyło to decyzję Ukraińców o podjęciu działań
wojennych na terytorium Galicji Wschodniej.

2.1. Walki we Lwowie
Atak Ukraińców na Lwów nastąpił 1 listopada 1918 roku o godzinie
4 nad ranem. Został przeprowadzony według planu płk. Dmytra Witowskiego,
kapitana Legionu Ukraińskich Strzelców Siczowych, następnie dowódcy
UHA (Ukraińska Armia Halicka). Stacjonujące we Lwowie oddziały
niemieckie i węgierskie zobowiązały się względem Ukraińców do
zachowania neutralności4. Poprzedzony był rozbrojeniem polskich
żołnierzy i oficerów w garnizonie lwowskim. Następnym krokiem
Ukraińców było przejęcie strategicznych budynków w mieście, w tym
Poczty Głównej, dworca, ratusza, Banku Austro-Węgierskiego, komendy
policji i innych5. O godz. 7 Kost Łewycki, ukraiński parlamentarzysta (od
13 listopada 1918 roku premier ZURL), został zawiadomiony o przejęciu
Lwowa, stanął również na czele „lwowskiej delegacji”6. Ludność została
poinformowana za pomocą plakatów Ukraińskiej Rady Narodowej
o przejęciu rządów nad całą Galicją Wschodnią oraz powstaniem państwa
ukraińskiego ze stolicą we Lwowie7. Nawoływano do współpracy
i niestawiania oporu. W obawie przed reakcją polskiej części ludności
ukraińskie patrole krążyły po mieście, rozstawiwszy również karabiny
maszynowe w najważniejszych punktach8. Uwidoczniła się przewaga lepiej
uzbrojonych i wyposażonych Ukraińców. Zaskoczeni Polacy nie byli
4

Ślipiec J., Lwów 1-22 listopada 1918 roku, Pruszków 1997, s. 12.
B. a., Sytuacya we Lwowie, Czas, nr 489, 3 XI 1918; M. Klimecki, Lwów 1918-1919, Warszawa
1998, s. 58-59.
6
Mączyński Cz., Oswobodzenie Lwowa, t. 1, Warszawa 1921, s. 70-73.
7
B. a., Sytuacya we Lwowie…; Klimecki M., dz. cyt., s. 60.
8
B. a., Zamach ukraiński na Lwów, Czas, nr 490, 4 XI 1918.
5
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przygotowani na starcie9. Na przejętym ratuszu wywieszono flagę
z ukraińskimi barwami narodowymi: niebiesko-żółtymi. Od początku walk
pojawiały się informacje o wielu rannych oraz zabitych. Były to głównie
osoby postronne, niezamieszane w walki, które przypadkowo znalazły się
w linii ostrzału10. Od początku dochodziły do opinii publicznej pogłoski
o zamieszkach we Lwowie. Nie były to jednak informacje potwierdzone,
ponieważ komunikacja, nie tylko kolejowa, ale również telegraficzna
i telefoniczna, były w tych dniach bardzo utrudnione11. Wiadomo było
jednak o poczynaniach Ukraińskiej Rady Narodowej, powstałej
18 października 1918 roku. Postanowiła o utworzeniu armii ukraińskiej,
która miała zająć całą Galicję Wschodnią. Zwrócono się nawet z prośbą do
Naczelnej Komendy wojsk austriackich o wyodrębnienie wszystkich
pułków ukraińskich i wysłanie ich na front galicyjski. Oprócz tego
jednocześnie działały „ukraińskie formacje Strzelców Siczowych”12.
Hr. Karl Huyn, namiestnik Galicji, potwierdził swoją neutralność wobec
konfliktu polsko-ukraińskiego aż do uzyskania wskazówek z Wiednia13.
Faktycznie nie chciał zostać posądzony o zdradę. Znalazł jednak sposób
i już 1 listopada swoją władzę przekazał Wołodymyrowi Decykewyczowi,
wiceprzewodniczącemu Namiestnictwa dla Galicji („Czas” z 2 XI podaje,
że Huyn został internowany), a ten natychmiast oddał ją w ręce URN14..
Dopiero kilku godzin po rozpoczęciu działań Ukraińców dowiedziały
się o tym polskie grupy wojskowe. We Lwowie działały w tym czasie
Polskie Kadry Wojskowe (PKW) pod dowództwem kpt. Czesława
Mączyńskiego oraz Polska Organizacja Wojskowa (POW), dowodzona
przez ppor. Ludwika de Laveaux. Oprócz tego istniał również Polski
Korpus Posiłkowy z płk. Władysławem Sikorskim na czele. Łącznie około
700 osób15. Organizacje te nie mogły porozumieć się i przez to skutecznie
działać. Każda z nich posiadała własny plan opanowania Lwowa. POW
dysponowała informacjami o planowanym ataku Ukraińców. Jeden
z członków POW był w posiadaniu kartki, wzywającej ukraińskich
oficerów na zbiórkę w nocy z 31 października na 1 listopada16. Została ona

9

Tamże.
Tamże.
11
B. a., W Galicyi Wschodniej, Czas, nr 488, 2 XI 1918.
12
Czubiński A., Walka o granice wschodnie Polski w latach 1918-1921, Opole 1993, s. 57.
13
B. a., W Galicyi Wschodniej…; tenże, Zamach ukraiński na Lwów…
14
Klimecki M., dz. cyt., s. 61.
15
Ślipiec J., dz. cyt., s. 8-9.
16
Łapiński-Nilski S., Kron A., Listopad we Lwowie (1918 r.), Łapy-Białystok 1993, s. 8-10.
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jednak zbagatelizowana przez pozostałe siły, w tym PKW17.
Kpt. Mączyński uznał ich „obawy za płonne” i nie chciał atakować
pierwszy, narażając się na ryzyko, a także dyskredytację w oczach
koalicji18. Po burzliwych sporach objął on komendę nad obroną Lwowa.
Jego zastępcą został por. Stanisław Łapiński-Nilski. Tak uformowała się
naczelna Komenda Wojska Polskiego we Lwowie, która pozwoliła scalić
wszystkie trzy organizacje w jednolite kierownictwo wojskowe19.
W pierwszych dniach listopada powstał również zalążek władzy cywilnej
w postaci Polskiego Komitetu Narodowego we Lwowie20.
Po początkowym zaskoczeniu oraz dezorientacji pierwsze polskie
oddziały przystąpiły do walk. Oprócz legionistów byli wśród nich również
studenci i uczniowie, którzy zebrali się w szkole im. Sienkiewicza. Już
w drugim dniu walk Polacy zaczęli zgłaszać się jako ochotnicy do obrony
miasta. Siły Ukraińców były jednak wciąż za duże. Różne źródła podają
inną liczbę wojsk ukraińskich, które opanowały Lwów. „Czas” podaje, że
było to 6 tys. ludzi21. Wiadomo jednak, że są to dane zawyżone; było ich co
najwyżej 2,5 tys. Szacuje się jednak, że w czwartym dniu walk do
dyspozycji Mączyńskiego było już 3 tys. ludzi, co znacznie zwiększało
szanse odparcia sił ukraińskich22.
Walki o Lwów można podzielić na trzy główne etapy, pomiędzy
którymi następowały zawieszenia broni. Pierwszy etap trwał w dniach
1-5 listopada i charakteryzował się brakami w organizacji oraz nieplanowanymi akcjami. Decyzje podejmowane były wraz z rozwojem sytuacji.
6 listopada nastąpiło kolejne zawieszenie broni, które zostało wykorzystane
przez obie strony do uporządkowania spraw organizacyjnych oraz frontu.
Wtedy też nastąpił drugi etap. Walki zaczęły przybierać charakter
pozycyjny. Trwały do 19 listopada, kiedy został podpisany rozejm. Od
13 listopada inicjatywa należała do Ukraińców; Polacy przeszli do
defensywy. Tego samego dnia Ukraińska Rada Narodowa zdobyła się na
powołanie rządu, którego premierem został Kost Łewycki. Przewaga
ukraińska zakończyła się w trzecim etapie walk, kiedy inicjatywa znalazła
17

Tamże, s. 9; Miliński J., Pułkownik Czesław Mączyński 1881-1935. Obrońca Lwowa i polityk
Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004, s. 91.
18
Łapiński S., dz. cyt.
19
Tamże, s. 15.
20
Leinwand A., Obrona Lwowa w listopadzie 1918 roku,
[w:] http://lwow.home.pl/rocznik/obrona1918.html.
21
Tamże.
22
Obrona Lwowa 1-22 listopada 1918. Organizacja listopadowej obrony Lwowa, ewidencja
uczestników walk, lista strat, t.3, pod red. Wawrzkowicza E. i Klinka J., Lwów 1939, s. 458.
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się po stronie Polaków23. Ostatnim etapem walk listopadowych była
odsiecz.

2.2. Sytuacja w mieście
Rankiem 1 listopada 1918 roku Lwowianie obudzili się w nowych
okolicznościach. Lwów został przejęty przez Ukraińców, którzy jednocześnie
proklamowali na terenie Galicji Zachodnio-Ukraińską Republikę Ludową
(ZURL). Sześciomiesięczne walki na tym terytorium dotyczyły nie tylko
bezpośrednich uczestników, ale również mieszkańców, którzy musieli
przystosować się do nowej rzeczywistości. Początkowo nic się nie zmieniło
w życiu codziennym Lwowian. Kursowały tramwaje, mieszkańcy spieszyli do
pracy. Pod maską spokoju, ponieważ dla Lwowa obca okupacja „to nie
nowina”, panowało jednak powszechne przygnębienie24.
W pierwszych dniach listopada nie było większych szkód w mieście.
Wśród ludności panowało przekonanie, że jest to tylko tymczasowa
sytuacja, a Ukraińcy nie są zdolni do długotrwałego utrzymania się na
swoich pozycjach25. Jednak poza groźbą śmierci w wyniku bezpośrednich
walk większym zagrożeniem dla mieszkańców był głód. Z powodu
przerwania ruchu kolejowego żywność nie dochodziła do miasta26.
Z każdym dniem sytuacja przedstawiała się coraz bardziej dramatycznie.
„Cała administracja miejska stanęła”, w związku z czym pogłębiały się
trudności aprowizacyjne. W pierwszych dniach panowała ogromna
drożyzna, ale towary były dostępne. Później zapasy się skończyły i za
żadną cenę nie można było kupić potrzebnych produktów. Istniały obawy,
że mieszkańcy nie dotrwają do czasu odsieczy z Polski, która jak na razie
była znacznie opóźniona27. Z czasem ludzie przestali wychodzić z domów,
całe miasto zostało sparaliżowane, a strzelanina towarzyszyła im na
każdym kroku. Przy jak najlepszych chęciach komitetów ratunkowych dla
Lwowa w całej Polsce, transporty żywności nie wystarczały28.
5 i 6 listopada 1918 roku „wydano wszystkim redakcjom polskim zakaz
wydawania pisma, a dla pewności granatami ręcznymi i kolbami
porozbijano drukarnie”29. Wszystkie polskie redakcje znalazły się w części
ukraińskiej. Zakaz miał jednak krótkotrwałe działanie, ponieważ już
23

Łapiński-Nilski J., dz. cyt., s. 16-23.
Tamże.
25
Tamże.
26
B. a., Zajścia we Lwowie, Czas, nr 493, 6 XI 1918.
27
B. a., Jak opanowali Lwów...
28
Komitet ratunkowy dla Lwowa, Widmo głodu we Lwowie, Czas, nr 532, 13 XII 1918.
29
Tamże.
24
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w pierwszych dniach listopada zaczęły wychodzić dwa pisma, „Pobudka”
(od 5 listopada) oraz „Głos Polski” (od 7 listopada), które informowały
o przebiegu walk. Godną odnotowania była rubryka „rozdzielonych”
w „Pobudce”: „rozdzieleni przez linię bojową członkowie rodziny, nie
mogąc ze sobą inaczej się skomunikować, podają sobie nawzajem
wiadomości”30.
Mieszkańcy początkowo spokojni, będąc pewnymi zbliżającej się
odsieczy z Krakowa lub Warszawy, z każdym dniem tracili nadzieję.
Wciąż jednak zgłaszali się nowi ochotnicy, gotowi bronić miasta do czasu
przybycia pomocy z Polski. Zapał nie słabł ani na chwilę. Nawet nastoletni
chłopcy oraz dziewczynki zgłaszali się z chęcią do walki. Takie przypadki
często przytaczane były w prasie: „Mały entuzjasta z pierwszej
gimnazjalnej klasy zwerbował kilkunastu kolegów i zgłosił się do wojska”.
Początkowo nie chciano przyjmować dzieci w tym wieku, ale również im
znaleziono zajęcia. Nazwano ich „kartoflana armią”, ponieważ ich zadaniem
było przenoszenie prowiantu z magazynów do kuchni polowych31.
Lwowian dotykało wiele problemów, które uniemożliwiały im normalne
funkcjonowanie. Głównym problemem był podział Lwowa na dwie części:
polską i ukraińską. Ludzie masowo przemieszczali się do swoich, zgodnie
z narodowością32. Często było to jednak niemożliwe. Innym utrudnieniem
stało się grzebanie zmarłych, ponieważ cmentarz znajdował się po
ukraińskiej stronie; tymczasowo więc utworzono cmentarz w ogrodzie koło
Politechniki Lwowskiej33. Dodatkowo Rada Szkolna we Lwowie ogłosiła
zamknięcie wszystkich szkół znajdujących się na terenie miasta, z powodu
niebezpieczeństwa i zagrożenia życia uczniów34. Jednym z symboli walk
o Lwów była dla mieszkańców poczta, która została prawie doszczętnie
spalona. Widok całego miasta przedstawiał się katastrofalnie. Przez ponad
3 tygodnie było palone i bombardowane35.

2.3. Odsiecz dla Lwowa w listopadzie 1918 roku
W całym okresie walk zdawano sobie sprawę, że ich pomyślne
zakończenie może zostać przeprowadzone jedynie przy pomocy polskiego
wsparcia. Ukraińcy zaatakowali Lwów w najgorszym dla Polski momencie.
30

Tamże; Pajączkowski F., Życie kulturalne Lwowa w czasie walk polsko-ukraińskich 1 XI 19181VI 1919, Warszawa 1938, s. 8-9.
31
B. a., W oswobodzonym Lwowie, Czas, nr 515, 26 XI 1918.
32
B. a., Z dni grozy we Lwowie, Czas, nr 503, 14 XI 1918.
33
Tamże.
34
B. a., Rusini we Lwowie, Czas, nr 20, 20 I 1919.
35
B. a., Jak wygląda Lwów?, Czas, nr 522, 3 XII 1918.
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1 listopada 1918 roku nie istniało jeszcze niepodległe państwo polskie.
Klęska poniesiona przez państwa centralne zadziałała jak katalizator na
rozwój działalności niepodległościowej w Polsce. Jedną z głównych ról
odegrała Polska Komisja Likwidacyjna (PKL) na terenie Galicji36.
Formujące się ośrodki władzy w różnych częściach kraju nie były w stanie
znaleźć od razu sposobu na poradzenie sobie z problemem ukraińskim.
28 października 1918 r. uchwalono, że „ziemie polskie w obrębie
monarchii austro-węgierskiej należą do państwa polskiego”. Nie udało się
jednak PKL podporządkować Galicji Wschodniej, ponieważ już 3 dni
później została zajęta przez Ukraińców. Dopiero przyjazd Piłsudskiego
z Magdeburga 10 listopada i objęcie przez niego władzy wojskowej
następnego dnia pozwoliło na pewną stabilizację. Lwów nie od razu znalazł
się na pierwszym miejscu na liście spraw najpilniejszych do rozwiązania.
Jednak kiedy groźba utraty Lwowa stawała się coraz bardziej realna,
zaczęto zdawać sobie sprawę z konieczności interwencji37.
„Czas” bardzo silnie oddziaływał na polską opinię publiczną i nie wahał
się tego wykorzystywać, szczególnie w tak ważnej dla konserwatystów
sprawie, jaką była obrona Lwowa. Na każdym kroku manifestował swoje
przywiązanie do miasta, ale także oburzenie wobec rządu polskiego o brak
pomocy oraz obojętność. Od samego początku walk o Lwów obrońcy
wysyłali posłów do PKL, „błagając o jakąkolwiek pomoc wojskową”.
Istniało powszechne przekonanie o zdolności komisji do wsparcia militarnego, jednak jedyne co zapewniała, to wysłanie protestów do Centralnej
Agencji Polskiej w Lozannie, a także Komitetu Narodowego Polskiego
w Paryżu i komendy wojsk koalicyjnych. Wysyłane depesze dotyczyły
głównie trzech spraw: okrucieństw Ukraińców, dowodów na ich współpracę z Niemcami oraz Austriakami, a także zawierały prośbę o jak
najszybsze przysłanie misji koalicyjnej w celu zapobieżenia dalszym
walkom. Były to jednak zdecydowanie niewystraczające kroki w obliczu
tragicznego położenia lwowian, którzy słabli z każdym dniem38. Interesująca wydaje się rola historyka profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Władysława Konopczyńskiego, który czynnie brał udział w pomocy
lwowiakom, a także razem z Władysławem Grabskim został wysłany do
komendanta wojsk koalicyjnych, gen. Franchet, aby przedstawić trudną
sytuację w Galicji Wschodniej. Francuski generał odmówił jednak,
tłumacząc się brakiem wojsk oraz słabym połączeniem ze Lwowem39.
36

Ślipiec J., dz. cyt., s. 6-8.
B. a., Lwów w polskich rękach!, Czas, nr 512, 23 XI 1918.
38
B. a., O odsiecz Lwowa, „Czas”, nr 504, 15 XI 1918.
39
Klimecki M., dz. cyt., s. 117-118.
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Wkrótce jednak nawet akcja ściągania ochotników do Galicji Wschodniej
została przez Polską Komisję Likwidacyjną powstrzymana. PKL doszła do
wniosku, że sprawę tę można rozwiązać jedynie poprzez konferencję
pokojową40. Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie poświęciła sporo
czasu na próby przedyskutowania oraz rozwiązania kwestii Galicji
Wschodniej bardziej dyplomatycznymi sposobami. 11 listopada odbyła się
narada PKL w celu wyłonienia delegacji, która miałaby udać się na
pertraktacje rozjemcze z Ukraińcami41.
Również postawa Józefa Piłsudskiego przedstawiała się co najmniej
dwuznacznie. Wydawało się nieprawdopodobnym, żeby nie słyszał o wypadkach we Lwowie. Zaraz po przyjeździe do Warszawy Piłsudskiemu
zostały przedstawione najważniejsze sprawy oraz problemy, z którymi
borykało się państwo polskie42. Jak sam twierdził: „Mówiono o najrozmaitszych rzeczach, podawano mi tyle recept na zbawienie Polski, z ilu
ludźmi rozmawiałem, lecz o Lwowie nie mówiono”. Faktem jest, że do
momentu wypuszczenia Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu posiadał
on jedynie strzępy informacji o sytuacji w państwie43.
Zarówno władze w Krakowie, jak i Warszawie początkowo ociągały się
z wysłaniem jakiejkolwiek pomocy dla Lwowa; bagatelizowały konflikt.
Kończyło się na pięknych słowach, a brak było konkretnych czynów.
Wysyłani wprawdzie zostali ochotnicy z całej Polski, w tym z Krakowa
i Wielkopolski, ale brakowało poważniejszej akcji ze strony rządu. Odnotowano nawet kilka przypadków, które świadczyły wręcz o hamowaniu
pomocy dla Lwowa. Między innymi sukno, które miało zostać wysłane na
umundurowanie żołnierzy na froncie lwowskim, odesłano do Warszawy na
niewiadomy cel. Ochotnicy z Krakowa, którzy planowali pojechać do
Lwowa, zostali odwołani. Główne oskarżenia „Czasu” padały wobec
Piłsudskiego, który jako Naczelnik miał nie podjąć odpowiednich kroków44.
Pierwszą osobą, która bezpośrednio poinformowała Piłsudskiego
o konieczności interwencji we Lwowie, był pilot Stefan Stec. Miało to
miejsce 12 listopada (Naczelnik twierdził, że stało się to około 20 listopada,
co jednak wydaje się mało prawdopodobne ze względu na działania, które
rozpoczął jeszcze w drugiej dekadzie listopada), dwa dni po przybyciu
Piłsudskiego do Polski. Nieprawdą jest więc brak zainteresowania ze strony
40

B. a., O Lwów, Czas, nr 510, 21 XI 1918.
B. a., O odsiecz Lwowa…
42
B. a., Lwów jeszcze się trzyma!, Czas, nr 506, 17 XI 1918.
43
Nicieja S. S., Lwowskie Orlęta. Czyny i Legenda, Warszawa 2009, s. 49; J. Piłsudski, Wybór
pism, Warszawa 2011, s. 224-232.
44
B. a., Kto nie chce odsieczy Lwowa?, Czas, nr 4, 4 I 1919.
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Naczelnika co do przyszłości Galicji Wschodniej, jak sugerowały niektóre
koła polityczne. Również z jego rozkazów wynikało, że od razu przejął
kierownictwo nad odsieczą dla Lwowa45. 12 i 16 listopada miał wystosować rozkazy do gen. Roji, który objął dowództwo w całej Małopolsce,
dotyczące zorganizowania oddziałów46.
19 listopada gen. Rozwadowski został mianowany naczelnym dowódcą
wojsk dla Galicji Wschodniej. Od tej pory w jego gestii leżało nie tylko
zorganizowanie akcji wojskowej, ale również przeprowadzenie aprowizacji
dla miasta47. Generał, nie zwlekając, natychmiast wystosował odezwę do
wszystkich Polaków o pomoc dla Lwowa, głównie żywnościową. Uważał,
że szybka i sprawnie przeprowadzona akcja jest konieczna48.
W związku z odsieczą dla Lwowa Piłsudski udzielił wywiadu
„Dziennikowi Warszawskiemu”. Przyznał, że występują „pewne
przeszkody technicznie”, mianowicie chodziło o bardzo niskie morale
wojska oraz ich stan psychiczny, ale także trudności z dostaniem się do
Lwowa. Planował również szerszą mobilizacje ochotników z całej Polski49.
Ppłk. Tokarzewski od 12 listopada przebywał w Przemyślu i szykował
się do przeprowadzenia odsieczy dla Lwowa. Jego siły wyruszyły
z Przemyśla 19 listopada i o godzinie 14 dotarły do Lwowa. W porozumieniu z Naczelną Komendą Wojska Polskiego objął dowództwo nad
wszystkimi siłami we Lwowie. Atak miał być przeprowadzony wraz
z zakończeniem zawieszenia broni, 20 listopada o godzinie 6 rano, zgodnie
z planem opracowanym przez kpt. Łapińsiego-Nilskiego i por. Jakubskiego.
Wojsko zostało podzielone na cztery grupy uderzeniowe. Były to:
północna, środkowa, „Cytadela”, południowa plus trzy pociągi pancerne
i lotnictwo. Pierwszy dzień zakończył się bez żadnego rozstrzygnięcia.
Odsiecz popełniła jednak zasadnicze błędy, które w połączeniu z ciężkimi
warunkami atmosferycznymi oraz terenowymi, ułatwiły ewakuację
Ukraińców ze Lwowa bez zbędnych strat. Wieczorem przybył do Lwowa
gen. Roji i przejął dowodzenie nad planowanym generalnym atakiem, który
miał nastąpić następnego dnia. Nie nastąpił jednak, ponieważ pod osłoną
nocy Ukraińcy wycofali się z miasta50.
45

Rutkowski S., Odsiecz Lwowa w listopadzie 1918, Lwów 1926; J. Piłsudski, dz. cyt.,
s. 224-232.
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Hupert W.,Walki o Lwów (od 1 listopada 1918 do 1 maja 1919 roku), Warszawa 1933; Kania
L., Od Orląt Lwowskich do Ostrej Bramy, Sulechów 2008.
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B. a., O Lwów, Czas, nr 510, 21 XI 1918.
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B. a., Piłsudski o Lwowie i wojsku, Czas, nr 511, 22 XI 1918.
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Tamże.
50
Ślipiec J., dz. cyt., s. 33-38.
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3. Oblężenie grudzień-marzec
Dzięki odsieczy przeprowadzonej przez gen. Tokarzewskiego, Lwów
został uwolniony na przełomie 21/22 listopada 1918 roku. Po raz kolejny
lwowianie obudzili się rano w nowej sytuacji. Tym razem na wieży ratusza
zawisła biało-czerwona flaga polska51. Nie był to jednak koniec problemów
dla mieszkańców miasta, których sytuacja materialna przedstawiała się
katastrofalnie.
Ukraińcy zajęli pozycje bojowe w odległości kilku kilometrów od
miasta, co tylko pogłębiało przerażenie oraz niepewność co do swojego
bezpieczeństwa. Pomimo że Lwów nie był już w centrum walk, to tu
znajdowała się główna kwatera armii52. Oprócz tego zawiązywały się liczne
komitety, który nie tylko zbierały ochotników do walk, ale również dbały
o wyposażenie żołnierzy53. W konflikcie brały udział nie tylko setki
młodych mężczyzn zdolnych do walki. Zaangażowaniem wykazały się
również kobiety oraz dzieci. Godnym odnotowania jest nierzadkie
wstępowanie kobiet do milicji oraz powstanie Ochotniczej Legii Kobiet
(OLK), a także udział najmłodszych ochotników, nazwanych Orlętami
Lwowskimi. Działała również Miejska Straż Obywatelska (MSO) 54.
Zdarzały się sytuacje, że dopiero po całym dniu pracy ludzie ci chwytali
karabiny i szli walczyć55. „Komisja rządząca we Lwowie rozszerzyła
obowiązek należenia do miejskiej straży obywatelskiej we Lwowie na
wszystkich obywateli narodowości polskiej, którzy nie przekroczyli
50. roku życia”56. W tym samym czasie Ukraińska Rada Narodowa wydała
rozkaz mobilizacyjny, podpisany przez Erdenberga, oficera armii
niemieckiej. Ogłosiła w nim, że wszyscy żołnierze z byłej armii
austriackiej mają 24 godziny na zgłoszenie się do swoich komend 57.
Poza sądami doraźnym, które zostały zaprowadzone w celu zapewnienia
bezpieczeństwa w mieście po ustąpieniu Ukraińców ze Lwowa, należało
uporządkować również sprawę władzy cywilnej oraz zająć stanowisko
wobec państwa polskiego. Tymczasowy Komitet Rządzący we Lwowie
wysłał w tym celu delegację do Warszawy. Celem było również
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Białynia Chołodecki J., Z dziejów oblężenia i odsieczy Lwowa w latach 1918-1920,
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B. a., Lwów główną kwaterą, Czas, nr 520, 1 XII 1918.
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J. W., Tragedya Lwowa…
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B. a., Wybuch amunicyi we Lwowie, Czas, nr 62, 9 III 1919.
57
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„osiągnięcie jednolitości zarządu kraju”58. Omówiono też „sprawy
związane z obroną Lwowa i uporządkowaniem stosunków w Galicji
Wschodniej”59. Po drodze delegacja zatrzymała się w Krakowie, aby na
konferencji z PKL ustalić dalszą odsiecz dla Galicji Wschodniej oraz
niezbędną aprowizację60.
Na Wigilię Bożego Narodzenia Ukraińcy planowali ofensywę na Lwów.
Oddziały dowodzone przez mjr Sopotnickiego pokrzyżowały te plany.
Jednak już 26 grudnia nastąpił zmasowany atak sił ukraińskich,
wspomaganych przez wojska Petlury oraz Austriaków. O godzinie 12
w południe obrońcy Lwowa przeszli do kontrofensywy, wypierając
Ukraińców z zajętych terenów. Następny dzień nie był tak korzystny dla
Polaków, a inicjatywa należała do strony przeciwnej. Miasto zostało
odcięte od wody i światła. Ukraińcy nie zdołali jednak wtargnąć do miasta.
Trzeciego dnia miasto przeżywało największe natężenie walk. W tym dniu
tylko na elektrownię w Persenkówce padło 280 pocisków61. Ofensywa
zakończyła się utrzymaniem linii obronnych przez Polaków, a także
sporymi stratami w ludziach wśród Ukraińców62. Pomimo zakończenia
3-dniowej ofensywy ataki na Lwów trwały nadal. Nie było dnia bez
bombardowania. Jedno z większych miało miejsce 5 marca; w Środę
Popielcową na Lwów padło około 2 tys. pocisków. Wtedy też doszło do
wybuchu amunicji na dworcu. Tak dzień popielcowy opisuje „Czas”: „(…)
chwilami w całym mieście huk wybuchów przygłuszał rozmowę, gdy
domy całych dzielnic trzęsły się w posadach, a łuny złowieszcze kazały
obawiać się katastrofy nieobliczalnej”63.
W pierwszych miesiącach 1919 roku walki trwały z różnym natężeniem
oraz szczęściem zarówno dla strony polskiej jak i ukraińskiej. Dopiero pod
naciskiem misji koalicyjnych doszło do podpisania rozejmu. Ugoda
zawarta została w nocy z 23 na 24 lutego. Miała obowiązywać od godziny
6 rano 25 lutego i być sukcesywnie przedłużana co 24 godziny, o ile
wcześniej nie zostanie wypowiedziana64. Pomimo rozejmu zdarzały się
ukraińskie ataki na polskie pozycje65. Ostatecznie Ukraińcy wypowiedzieli
rozejm 1 marca i rozpoczęli zdecydowaną ofensywę, licząc na szybkie
58
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zdobycie miasta. Faktycznie odnosili sukcesy, a sytuacja Lwowa stawała
się coraz bardziej dramatyczna. Na nic zdały się kolejne nalegania koalicji
o wznowieniu rozejmu. W połowie marca dowódcą frontu został gen.
Wacław Iwaszkiewicz. Podjęta został ofensywa, w wyniku której polskie
oddziały zaczęły ponownie odnosić sukcesy66. Do ostatecznego zwycięstwa
była jeszcze długa droga.
Na skutek ciężkiej sytuacji we Lwowie od początku marca 1919 roku
premier Paderewski oraz Aleksander Skarbek, członek PKL, rozpoczęli
w Wielkopolsce starania o pomoc dla Galicji. Wcześniej, z powodu walk
z Niemcami, zasilenie Galicji oddziałami z Wielkopolski nie było brane
pod uwagę. Teraz jednak gen. Iwaszkiewicz rozpoczął formowanie
oddziału, jednocześnie przejmując dowodzenie nad grupą Wschód67.
19 marca odsiecz z Wielkopolski dotarła do Lwowa. Do kwietnia jednak
przewaga militarna nie uwidoczniła się po żadnej ze stron.
Wprawdzie 22 listopada 1918 roku udało się odepchnąć Ukraińców
daleko poza miasto, jednak już po kilku tygodniach linia bojowa zaczęła
przybliżać się w kierunku Lwowa. Miasto było ostrzeliwane każdego dnia
i nocy. Szacuje się, że w ciągu pięciu miesięcy padło na Lwów
kilkadziesiąt tysięcy pocisków68.

3.1. Kwiecień 1919 roku
Pod koniec marca front ustabilizował się. W kwietniu głównym celem
gen. Iwaszkiewicza stało się odsunięcie Ukraińców od lwowskich
przedmieść, aby uniemożliwić im ostrzał artyleryjski miasta” 69. Mimo
nieustających walk na całym terytorium Galicji Wschodniej decydujące
rozstrzygnięcie we Lwowie nastąpiło dopiero w drugiej połowie kwietnia.
Od Wielkiego Piątku 17 kwietnia Lwów ostrzeliwany był przez Ukraińców
ze szczególnym natężeniem70. Natarcie ze strony polskiej rozpoczęło się
już następnego dnia, w Wielką Sobotę. O godzinie 4 nad ranem, w nocy
19/20 kwietnia, siły polskie rozpoczęły atak na pozycje ukraińskie.
Dowódcą realizującym koncepcję Iwaszkiewicza był gen. Władysław
Jędrzejewski, który został mianowany komendantem Lwowa. Zażegnano
niebezpieczeństwo ukraińskie dla Lwowa ze strony południowej.
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Gen. Iwaszkiewicz przybył w Wielką Niedzielę do Lwowa71. Trzydniowa
bitwa o Lwów zakończyła się powodzeniem. Nie obyło się jednak bez strat
po obu stronach. Kilka osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych.
W niedzielę w nocy zginęło 8 osób, a 23 były ciężko ranne. Zwycięstwo
pozwoliło na uruchomienie zakładów elektrycznych na Persenkówce,
dzięki czemu mieszkańcy Lwowa otrzymali światło72.
Iwaszkiewicz wypełnił dwa zadania: przerwał od południa pierścień
otaczający Lwów i oczyścił trójkąt: Lwów – Przemyśl – Rawa Ruska. Już
w poniedziałek odbył się bal pułków artyleryjskich, jednak „przeżycia długich
dni walk, oraz liczne straty (...) wybiły na twarzach uczestników takie ślady
trosk, że nastrój rautu był poważny i cichy73. Faktycznie ustało ostrzeliwanie
od wschodu i południa, ale od północy nadal trwało. Miasto wciąż nie było
bezpieczne, a relacje naocznych świadków potwierdzały te obawy: „W środę
wpadł wczesnym rankiem pocisk gazowy (…) do mieszkania, gdzie we śnie
pogrążonych było 10 osób”. Wszystkie osoby zmarły74.
Pod koniec kwietnia walki rozstrzygnęły się jednak na korzyść strony
polskiej. 26 kwietnia grupa gen. Jędrzejewskiego zaatakowała Ukraińców
z północnowschodniej części Lwowa. Natomiast 29 kwietnia z rozkazu
komendanta uderzono na ostatni odcinek, znajdujący się w rękach
Ukraińców w okolicach Lwowa75. „Polskie działania zaczepne z końca
kwietnia ostatecznie uwolniły miasto od grozy artyleryjskiego ostrzału”76.
„Komunikat N. D. W. P. z 30 kwietnia 1919 roku donosił: »Miasto
Lwów dzięki waleczności naszych niezwyciężonych oddziałów znajduje
się zupełnie poza ogniem artylerii nieprzyjacielskiej«”77. Chociaż walki
w Galicji Wschodniej trwały nadal, Lwów został uwolniony, a mieszkańcy
mogli spać spokojnie.

3.2. Sytuacja w oblężonym mieście
Po wyzwoleniu Lwowa sytuacja w mieście całkowicie się zmieniła. Po
raz kolejny po przebudzeniu z 21 na 22 listopada mieszkańcy znaleźli się
w nowej rzeczywistości; tym razem jednak napotkali jedynie polskich
żołnierzy, którzy wyzwolili Lwów spod panowania ukraińskiego. Panował
dobry nastrój, tłumy witały wyzwolicieli. Co jednak najbardziej cieszyło
71
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mieszkańców, to otwarcie linii kolejowych, dzięki którym transport
aprowizacyjny mógł powrócić do normy78. Porównywano nawet nastroje
panujące we Lwowie do tych podczas obrony klasztoru na Jasnej Górze
przed Szwedami79.
Natychmiastowa pomoc nie była jednak taka prosta, toteż wraz
z wycofaniem się Ukraińców z Lwowa nie skończyły się problemy jego
mieszkańców. Szerzyła się plaga przestępstw i bandytyzm, szczególnie ze
strony przestępców w mundurach, rabujących mieszkania pod pozorem
rewizji80. Mimo wyparcia Ukraińców z samego Lwowa walki trwały nadal
i wciąż potrzebowano ochotników. Wśród nich znalazło się jednak „sporo
mętów społecznych, które zrozumiały w lot, że niebezpieczeństwo walki
w mieście jest minimalne, a pole do rabunków nieograniczone”81. Przez
cały okres walk był to ogromny problem, który rzutował na opinię
mieszkańców o całym wojsku. W związku z tym oraz wypadkami
w dzielnicy żydowskiej postanowiono o wprowadzeniu sądów doraźnych,
które miały uporządkować sytuację w mieście82. Wprowadzono również
godzinę policyjną od 18.0083.
Mieszkańcy ani przez chwilę nie mogli być spokojni z powodu ciągle
dochodzących wiadomości z frontu. Przede wszystkim nad miastem wisiała
groźba odcięcia z powodu działań ukraińskim w najbliższej okolicy,
między innymi w Gródku Jagiellońskim. „Już samo przybliżenie się
choćby garstki hajdamackiej do granic Lwowa wywołuje wśród
zdenerwowanych i nie otrząśniętych jeszcze z ostatnich przeżyć
mieszkańców panikę”84. Niebezpieczeństwo zewnętrzne zostało
przynajmniej tymczasowo zażegnane, ale zagrożenie wewnętrzne wciąż
było istotnym problemem.
Kwestią skomplikowaną była również sprawa zakładników. Wielu
cywilów zostało wziętych do niewoli podczas ataku ukraińskiego. Byli
rozlokowani między innymi w Stanisławowie, Tarnopolu, Stryju
i Kołomyi85. Różne źródła donosiły o złym traktowaniu oraz ciężkich
warunkach: „Internowanych obrabowuje się przede wszystkim z ciepłego
odzienia i z pieniędzy, przewozi w nieogrzanych wagonach bydlęcych, nie
78
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dostarcza się im żywności podczas transportu, traktuje w sposób
barbarzyński i nieludzki”86. 1 lutego 1919 roku zawarta została umowa
między Ukraińcami oraz Polakami w sprawie ustalenia zasad co do
„wzajemnego traktowania rannych, jeńców i internowanych”. Zarządzenie
miało być zgodne z międzynarodowym prawem wojennym i konwencją
genewską87. Jak świadczą późniejsze przypadki, umowa ta nie zawsze była
przestrzegana.
Coraz ciężej było egzystować mieszkańcom Lwowa; „wodociągi,
elektrownia i gazownia nie funkcjonują; brak opału i żywności”88.
„Olbrzymia większość mieszkańców spędza wieczory w zupełnej ciemności,
krzepiąc się gotowaną wodą”89. Z czasem jednak mimo ciągłych ataków na
Lwów oraz ostrzeliwania, mieszkańcy starali się przyzwyczaić do sytuacji
i wieść, w miarę możliwości, normalne życie. Coraz więcej ludzi
wychodziło na ulice. Jednak z powodu braku wody i podstawowych
środków do życia szerzył się tyfus90. Na różne sposoby radzono sobie
z ciężką sytuacją aprowizacyjną oraz drożyzną, panującymi w mieście.
Jednym z nich był handel wymienny91.
Linie kolejowe nie były bezpieczne dla cywilów z powodu licznych
ostrzeliwań oraz napadów Ukraińców. Ze względów bezpieczeństwa linia
Lwów-Przemyśl została nawet zamknięta dla pociągów osobowych;
kursowały jedynie pociągi towarowe oraz wojskowe92. Dopiero na przełomie
lutego i marca został wznowiony ruch pociągów osobowych, po uprzedniej
deklaracji Ukraińców o ich nieatakowaniu93. Po zerwaniu rozejmu jednak nie
zaniechali ostrzeliwań, a wręcz przeciwnie; ruch pociągów do i ze Lwowa
musiał zostać zatrzymany94. Miasto po zerwaniu rozejmu 1 marca było
w stanie ciągłego zagrożenia, ostrzeliwane z różnych stron.
Interesujące jest to, że Polacy i Ukraińcy we Lwowie żyli w zgodzie,
taka samo jak przed wybuchem wojny. Nie odnotowano żadnych
przypadków niechęci Polaków wobec Ukraińców. Obwiniano jedynie
ukraińskich przywódców, a nie ludność cywilną, która w mniemaniu
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Polaków nie miała z tym nic wspólnego. Ataki na Lwów tak samo dotykały
polskie, jak i ukraińskie rodziny95.
Warto dodać, że we Lwowie podczas całej okupacji kwitło życie
kulturalne. Po pierwszym szoku, spowodowanym zaskoczeniem przez
Ukraińców, zaczęto wydawać nowe gazety; nie tylko dzienniki informujące
o sprawach bieżących, ale również czasopisma o charakterze naukowym.
Nie obyło się również bez rozrywek w postaci teatrów, kin czy koncertów.
Największym powodzeniem cieszył się teatr, pomimo podwyższonych cen
biletów, a „niektórzy wprost z frontu spieszyli do teatru”96. Kilka razy
organizowano również rauty z powodu różnych okazji, np. 19 marca
1919 roku powodem stały się imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od
grudnia ruszyły również wystawy plastyczne 97.

4. Pomoc polska dla Lwowa
Natychmiast po polskiej odsieczy rozpoczęła się intensywna akcja
pomocy mieszkańcom Lwowa. Wiązało się to głównie z utorowaniem
przez polskie oddziały drogi do miasta, którą teraz mogła być wysyłana
pomoc. Już 22 listopada gen. Rozwadowski wystosował odezwę z prośbą
o pomoc dla Lwowa. Każdy mógł zgłaszać się do komitetu, znajdującego
się w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stąd również wielu
studentów oraz pracowników naukowych przyczyniło się do pomocy. Do
pomocy przyłączył się również syndykat rolniczy oraz kolejny komitet
ratunkowy pod nazwą: „Kobiety Lubelskie dla Kresów”98. Pierwsze
transporty ruszyły 24 listopada. Zawierały głównie żywność i odzież dla
najbardziej potrzebujących99. Kobiety z Polskiego Czerwonego Krzyża
wysłały delegację w celu zbadania obozów jenieckich, uformowanych
w trakcie zmagań polsko-ukraińskich na terytorium Galicji Wschodniej.
W kwietniu delegatki odwiedziły cztery obozy: w Chodorowie, Żurawnie,
Stanisławowie i Kołomyi, z których wysłały dokładne sprawozdania.
W każdej z wymienionych miejscowości, oprócz Chodorowa, odnotowano
przypadki łamania przepisów dotyczących traktowania jeńców i internowanych. Najgorsza sytuacja panowała w Kołomyi, gdzie przetrzymywano
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B. a., Rusini we Lwowie, Czas, nr 20, 26 I 1919.
Pajączkowski F., dz. cyt., s. 12-17.
97
Tamże, s. 21-22.
98
B. a., O żywność dla Lwowa, Czas, nr 513, 24 XI 1918.
99
B. a., W oswobodzonym Lwowie, Czas, nr 514, 25 XI 1918.
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około 1 tys. osób: „Znęcają się nad nimi w nieludzki sposób, bijąc
i katując, okładając kolbami”100.
„Czas” aktywnie uczestniczył w zbiórce pieniędzy dla mieszkańców
Lwowa. Wiele osób zgłaszało się do jego administracji w celu złożenia
datków. Redakcja skrupulatnie podawała nazwiska oraz wpłacane kwoty
(przykład: „Zygmuntowie Ziembiccy »zamiast wyjścia w wieczór sylwestrowy« 50 koron”)101. Również wszystkie krakowskie instytucje miały
swój wkład w pomoc dla mieszkańców Lwowa. Powstał tam nawet
Główny Komitet Ratunkowy. Zawiązywano specjalne komitety powiatowe,
do których każdy mógł przekazać swoje dary. Bardzo podobnie było
w zachodniej części Polski, gdzie również tamtejsza prasa odegrała sporą
rolę w mobilizowaniu mieszkańców do pomocy102. Dużą rolę
w organizowaniu aprowizacji miał prof. Henryk Halban. Odkąd polska
odsiecz zapewniła komunikację, jeden za drugim wyjeżdżały pociągi
aprowizacyjne. 5 grudnia wyjechało z Krakowa 40 wagonów z żywnością.
Jednak ta pomoc wciąż nie zaspokajała w pełni najważniejszych potrzeb
mieszkańców Lwowa. Potrzeby było o wiele większe103.
Oprócz bezpośrednich zbiórek pieniędzy i żywności organizowane były
różne przedsięwzięcia artystyczne, z których dochód został przeznaczony
na pomoc. Zorganizowany został między innymi wieczór artystyczny na
cześć dzieci biorących udział w obronie Lwowa czy koncert tenora
Bronisława Romaniszyna na rzecz ubogich104. Powstały 7 listopada
Ludowy Rząd Lubelski początkowo był przeciwny jakiejkolwiek pomocy
dla Lwowa. Jednak energiczna akcja kobiet, które zwołały wiec
i namawiały do pomocy, poskutkowała i pomoc została wysłana105.

5. Zakończenie
W wyniku rozpadu Austro-Węgier losy Galicji Wschodniej miały
rozstrzygnąć się między Polakami a Ukraińcami, co oznaczało albo
przyłączenie całego terytorium do Polski, albo utworzenie tam państwa
ukraińskiego. Sześciomiesięczne boje lwowskie, trwające od 1 listopada
1918 roku do końca kwietnia 1919 roku, zakończyły się pełnym sukcesem
100

B. a., W niewoli ukraińskiej, Czas, nr 87, 3 IV 1919; [b.a.], W niewoli ukraińskiej, Czas, nr 88,
4 IV 1919.
101
B. a., Na głodnych miasta Lwowa, Czas, nr 2, 2 I 1919.
102
M. Figura, Konflikt polsko-ukraiński w prasie Polski Zachodniej w latach 1918-1923,
Poznań 2001, s. 75.
103
B. a., Drugi pociąg aprowizacyjny do Lwowa, Czas, nr 525, 6 XII 1918.
104
B. a., Walki w Galicyi Wschodniej, Czas, nr 524, 5 XII 1918; B. a., Drugi pociąg
aprowizacyjny…
105
B. a., Lublin dla Lwowa, Czas, nr 520, 1 XII 1918.
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strony polskiej i doprowadziły do odsunięcia Ukraińców od miasta.
Pomimo niezakończonych jeszcze walk w większej części Galicji
Wschodniej, Lwowiacy mogli odetchnąć z ulgą. W zmaganiach tych Lwów
był miejscem strategicznym, a jego zdobycie gwarantowało zwycięstwo.
Walki o Lwów były nie tylko pierwszym konfliktem, jaki musiała stoczyć
odradzające się Rzeczpospolita, ale i odegrały istotną rolę w procesie
odbudowy państwa polskiego.
„Czas” nie tylko relacjonował przebieg konfliktu, ale na bieżąco
informował o ciężkim losie mieszkańców, a także o ich heroicznej postawie
oraz odwadze. Przede wszystkim przyczynił się do wydatnej pomocy dla
poszkodowanych, m. in. dzięki odezwom czy organizacji zbiórek datków.
Jednym z dramatyczniejszych epizodów walk o Lwów był pogrom
Żydów w dniach 22-24 listopada 1918 roku. „Czas” wyjątkowo ostro
zareagował na te wydarzenia. W pewnym momentach przyjmował wręcz
moralizatorską postawę: „Potępić je [pogromy] musi najprzód każdy
chrześcijanin-katolik, którego religia głosi jako zasadniczy nakaz hasła »nie
zabijaj« i »nie kradnij«, bez różnicy, o kogo chodzi”106. Kategoryczny
sprzeciw towarzyszył również pewnej próbie negacji, jakoby był to „jedyny
właściwie większy pogrom żydowski, jaki na ziemiach polskich dotąd się
zdarzył”107. Kwestia żydowska była jedną z najpilniejszych spraw, jakie
uporządkować musiało odradzające się państwo polskie. Pogrom zresztą
już został użyty przez środowiska żydowskie na arenie międzynarodowej.
Wydawać się może, że ze strony „Czasu” była to pewna próba
załagodzenia sprawy.
„Czas” wyrażał jednoznaczne poparcie dla obrony Lwowa przez
Polaków; miał również pretensje do rządu w Warszawie o ociąganie się
z pomocą. Jawnie wręcz wyrażał swój żal do najwyższych władz o brak
zdecydowanej reakcji oraz pomocy wojskowej: „Gdyby rząd warszawski
nie był pozostał głuchym na głos całej Polski, gdyby wczas był przystąpił
do poboru wojskowego, dziś nie tylko Lwów, ale cały kraj wolny by był od
najazdu”108. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, w jakiej sytuacji
znajdowało się wtedy państwo polskie. Józef Piłsudski ocenił konflikt
w Galicji przez pryzmat walk na wszystkich granicach oraz realizowanej
polityki wschodniej, i nie zmienił swojego stanowiska nawet pod silną
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B. a., Pogromy żydowskie, Czas, nr 529, 10 XII 1918; Madajczyk Cz., Ani pogrom, ani odwet.
Zajścia antyżydowskie we Lwowie w 1918 roku, Przegląd, 2002, nr 45 (151), 12 listopada.
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Tamże.
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B. a., Obrona Lwowa, Czas, nr 6, 6 I 1919.
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presją społeczną109. Zwycięstwo Polaków było jednak przesądzone, nie
tylko z powodu przewagi militarnej, ale również politycznej
i ekonomicznej nad ZURL.
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„Semper Fidelis”. Obrona Lwowa od listopada 1918 roku do kwietnia
1919 roku w świetle dziennika „Czas”
Celem pracy jest ukazanie polsko-ukraińskich walk o Lwów z nieco innej perspektywy,
a mianowicie stanowiska zajmowanego przez polskie społeczeństwo, wyrażonego w konserwatywnym dzienniku krakowskim: „Czas”. Odbyło się to na podstawie kwerendy wszystkich
numerów gazety od listopada 1918 roku do kwietnia 1919 roku, która nieprzerwanie śledziła
i relacjonowała walki. Naturalnie walki o jedno z najważniejszych polskich miast zbiegły się
z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości i próbą ukształtowania zarówno granic, jak i rządu.
To, jak postrzegano walki, w jakim stopniu całe społeczeństwo utożsamiało się z obrońcami i jak
przebiegała pomoc, miało istotny wpływ na ich bieg oraz stosunek Polaków do tych wydarzeń.
Te kwestie wciąż pozostają w cieniu innych wątków, jak choćby aspektu militarnego. Niniejsza
praca składa się z trzech rozdziałów, poświęconych wątkom ukazanych w układzie
chronologiczno-problemowym. Rozdział pierwszy opisuje najbardziej dramatyczny okres walk
w listopadzie 1918 roku. Celem pracy było nie tylko przedstawienie walk, ale również położenia
mieszkańców, którzy w sposób pośredni w nich uczestniczyli, a także reakcji władz polskich
i w dalszej kolejności przeprowadzonej odsieczy. Kolejny rozdział przedstawia dalszy ciąg walk,
tzw. oblężenia Lwowa, trwającego do końca kwietnia 1919 roku. Ostatnia część traktuje
o polskiej pomocy dla mieszkańców Lwowa.
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Udział członków Towarzystwa Tomasza Zana
w drodze do wolnej Polski
1. Wstęp
W walce o utrzymanie polskości młodzież zaczęła tworzyć już od
drugiej połowy XIX tajne towarzystwa mające na celu pracę
samokształceniową. Jednym z tych towarzystw było powstałe w 1860 roku
Towarzystwo Narodowe zrzeszające uczniów z czterech gimnazjów na
terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego – w Poznaniu, Trzemiesznie,
Lesznie i Ostrowie.2 Imię Tomasza Zana nosił oddział znajdujący się
w Trzemesznie. Niestety, w wyniku wykrycia w 1862 roku przez policję
pruską Towarzystwo to zostało zlikwidowane. W późniejszych latach
powstawały jeszcze inne stowarzyszenia w szkołach średnich, m.in.
Związek Marianów w Gimnazjum Marii Magdaleny, Związek Czerwona
Róża, a także licznie tworzone towarzystwa na terenie Wielkiego Księstwa
Poznańskiego.
Na początku XX wieku odbyły się głośne procesy sądowe w sprawie
wykrycia tajnych towarzystw młodzieży polskiej w Toruniu w 1901 roku
oraz w Gnieźnie w roku 1903. W Gnieźnie ujawniono wówczas
funkcjonowanie Towarzystw Tomasza Zana. Co warto podkreślić, nazwy
tej zaczęto używać regularnie już od roku 1900. Według Jana Nowaka
koła gimnazjalne w Poznańskim nazwę TTZ przyjęły około 1903 roku dla
upamiętnienia procesu gnieźnieńskiego.3 Jednak już wcześniej około 1880
roku nazywano tajne związki młodzieży w Gimnazjum Marii Magdaleny
mianem towarzystw im. Tomasza Zana i mówił tak też o nich Bernard
Chrzanowski w czasie swojej przynależności do kółka samokształceniowego.4
Od roku 1903 po głośnym procesie sądowym, w którym oskarżono
uczniów o działanie w tajnej organizacji patriotycznej, nasilił się proces
1

Izabella-kop@wp.pl, Wydział Historyczny, Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Truchim S. ,Historia szkolnictwa i oświaty Polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 18151915 T.I 1815-1862, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Łódź 1967, s. 187.
3
Cyt,za: Halczak B., Towarzystwo Tomasza Zana w latach 1899-1914, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra, 1996, s. 38.
4
Biblioteka Raczyńskich, Papiery Bernarda Chrzanowskiego, Wspomnienia, sygn. 1375, s. 67.
2
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powstania licznych organizacji samokształceniowych młodzieży
w gimnazjach. Towarzystwo Tomasza Zana było organizacją skupiającą
powstałe w szkołach średnich tajne kółka samokształceniowe. Organizacja
ta powstała na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego . Według danych
z roku 1918 oddziały Towarzystwa funkcjonowały m.in. w : Nakle, Pile,
Bydgoszczy, Wągrowcu, Poznaniu, Wrześni, Śremie, Kościanie, Rogoźnie
Pleszewie, Trzemesznie, Gniezno, Kępno, Czarnkowie, Ostrowie,
Krotoszynie, Lesznie, Rawiczu, Wschowie, Głogowie, Kcyni, Wolsztynie,
Międzyrzeczu, Inowrocławiu.5 Cała organizacja wzorowała się na Towarzystwie Filomatów i Filaretów przyjmując ich szczytny program: „Przez
naukę i cnotę do wyzwolenia Ojczyzny”.
Przedstawienie tematu udziału członków Towarzystwa Tomasza Zana
w drodze do wolnej Polski ma na celu zobrazowanie wychowania
młodzieży poprzez samokształcenie i samowychowanie przez organizację
młodzieżową W czasie, gdy Wielkopolska znajdowała się pod władzą
pruską Towarzystwo Tomasza Zana było jednym z filarów utrzymania
i pielęgnowania polskości u młodzieży. Zamierzam odnieść się do kwestii
wychowania młodzieży w tajnej organizacji samokształceniowej. Zostanie
to zrealizowane na podstawie materiałów źródłowych zawierających
wspomnienia członków oraz status Towarzystwa. Ważnym zagadnieniem
poruszanym w tekście jest stwierdzenie czy przynależność do Towarzystwa
Tomasza Zana przyczyniła się do rozbudzenia w członkach patriotyzmu
i gotowości do poświęcenia się dla wolności Ojczyzny.

2. Cele i struktura Towarzystwa Tomasza Zana
Towarzystwo Tomasza Zana jako cel stawiało sobie doprowadzenie do
odzyskania niepodległości. Zamierzano to osiągnąć dwoma drogami.
Pierwszą z nich było samokształcenie, które obejmowało naukę języka
polskiego w mowie i piśmie, historii Polski, literatury i geografii, a na
wyższym szczeblu organizacji aktualne zagadnienia socjalno-gospodarcze
i polityczne rozpatrywane po kątem potrzeb narodu polskiego.6 Członkowie
Towarzystwa poznawali historię Polski nie tylko poprzez wiedzę

5

BR, Zbiór artykułów dotyczących tajnych gimnazjalnych towarzystw samokształceniowych na
terenie b. Wielkiego Księstwa Poznańskiego, sygn. 2422, s. 99.
6
BR, Nota o Towarzystwie Tomasza Zana do Słownika polskich towarzystw naukowych PAN,s.
237, [w:] Zbiór artykułów dotyczących tajnych gimnazjalnych towarzystw samokształceniowych
na terenie b. Wielkiego Księstwa Poznańskiego, sygn. 2422.
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książkową, ale również przez wycieczki krajoznawcze. Drugą zaś drogę
stanowiło wychowanie w duchu patriotycznym.7
Przyjęcie członka do Towarzystwa nie było proste, bowiem z jednej
strony należało się liczyć z zapewnieniem jak najlepszych wyników
nauczania, a z drugiej trzeba było zachować tajemnicę o działalności
towarzystwa. Potencjalny kandydat był najpierw obserwowany przez
starszych kolegów z organizacji. Zazwyczaj wybierano dwóch członków,
którzy mieli za zadanie zaprzyjaźnić się z kandydatem i poznać jego
warunki domowe, poglądy polityczne jego rodziców, rodzeństwa i samego
kandydata.8 Warunkiem koniecznym do przyjęcia stanowiło spełnienie
odpowiednich wymagań, takich jak: wytrwałość, posłuszeństwo,
koleżeńskość, poświęcenie, pilność, zachowanie tajemnicy i postawa
patriotyczna. Kandydat musiał być również człowiekiem poważnym,
godnym zaufania i w pełni gotowym, by poświęcić się sprawie.9
Po dokonaniu wyboru, Kandydaci przyprowadzani byli na spotkania
Towarzystwa. Po odczytaniu przez prezesa Koła Statutu organizacji
każdy z osobna był pytany, czy zgadza się na wstąpienie i czy gotowy jest
złożyć przysięgę. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi stawiano na stole
krucyfiks i za prezesem powtarzano słowa przysięgi.10 Brzmiała ona
następująco: „ Ja N.N. wstępując do organizacji Filomackiej Towarzystwa
Tomasza Zana przysięgam na Boga, Ojczyznę i honor Polaka, że wszystkie
sprawy organizacji w najgłębszej zachowam tajemnicy, że szczerymi
dążeniami przyczynię się, aby się wychować na dzielnego obywatelażołnierza Polaka, przysięgam niestrudzoną pracę samokształceniową
duchową i cielesną. Tak mi dopomóż Panie Boże!11
Statut organizacji Towarzystwa Tomasza Zana pochodzi z roku 1914.
W pierwszym rozdziale czytamy, że jednym z celów było: „…rozbudzanie
i pielęgnowanie w młodzieży miłości i poczucia obowiązku względem
ojczyzny, danie jej w usługi ludzi gorących, ofiarnych, gotowych do
niestrudzonej pracy obywatelskiej i w razie potrzeby do świętej walki
orężnej o niepodległość Polski”. 12Należy zwrócić uwagę, że towarzystwo
przede wszystkim chciało wychować młodych ludzi, którzy w pełni będą
oddani Polsce i gotowi walczyć o jej niepodległość.
7

Knach J., TTZ w Wągrowcu, Przegląd Historyczno- Oświatowy, Warszawa, r. XXII (1979), s.
67-76.
8
Domagała M., Młodzież szkół średnich i poza szkolna w walce o zachowanie języka polskiego,
sygn. 2700 T.I, s. 94-95.
9
Domagała M., Młodzież szkół średnich i poza szkolna w walce o zachowanie.., s. 95.
10
Jeszke W., Z dziejów TTZ gnieźnieńskiego w latach 1902-1911, sygn.2642, s.17-18
11
BR, Materiały Towarzystwa Tomasza Zana, Statuty TTZ, sygn. 2700, T. I, s. 11.
12
Tamże, s. 2.
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Do zakresu zadań Towarzystwa Tomasza Zana należało: „Kształcenie
się w duchu narodowym poprzez dokładne poznawanie i pogłębianie
rzeczy polskich, z któremi nas szkoła zaborcza niezapoznaje lub które nam
w fałszywym przedstawia świetle, a które każdemu Polakowi są
niezbędne.13 Pierwsze zadanie towarzystwa zaliczymy do pracy
samokształceniowej członków. Za to na wychowanie członków na
patriotów wpływały zadania zrozumienia sprawy polskiej, rozwijania
ducha solidarności, wywieranie wpływu na otoczenie w duchu
Towarzystwa Tomasza Zana słowem i czynem, poczucie godności
narodowej oraz wpajanie zasad żołnierza polskiego.14
Towarzystwo tworzyły trzy stopnie organizacyjne. Pierwszym stopniem
byli Promieniści, drugim Filareci, a trzecim najwyższym Filomaci. Podział
na stopnie zależał od hierarchii członków.15
Do Promienistych werbowano nowoprzyjętych członków, bowiem był
to stopień przedwstępny. Tutaj członkowie mieli zostać uświadomieni o
odrębności narodowości polskiej i konieczności wyrwania jej spod wpływu
germanizacyjnego. W młodych ludziach rozbudzano uczucia patriotyczne
i chęć do pracy na rzecz sprawy polskiej. Lekcje języka polskiego
odbywały się w kilkuosobowych kółkach dwa razy w tygodniu, a co dwa
tygodnie organizowano pogadanki ideowo-skautowe.16
Warunkiem przejścia do następnego stopnia Towarzystwa
było
uzyskanie większości głosów Filaretów. Na tym etapie celem było:
utrwalenie podstaw narodowych i moralnych z szczególnym podkreśleniem
nauki języka polskiego i stopniowe przyzwyczajenie do pracy
samodzielnej. Lekcje odbywały się najmniej dwa razy tygodniowo,
a pogadanki lub ćwiczenia raz w tygodniu.17
Najwyższym stopniem organizacji byli Filomaci. Po ukończeniu
dwuletniego programu Filaretów należało zdać egzamin pisemny i ustny
z języka polskiego oraz historii, a także otrzymać 2/3 głosów Filomatów.
Decyzja miała być potwierdzona przez Zarząd. Filomaci mieli
bezpośrednio przygotować się do przyszłej pracy obywatelskiej na
podstawie dzielności i stałości charakteru oraz dążeń moralnych
i narodowych. Aby to osiągnąć musieli jak najlepiej poznać historię Polski
porozbiorowej, ze szczególnym uwzględnieniem ówczesnej sytuacji
narodu. Tutaj praca polegała głównie na pracy samokształceniowej, która
13

BR, Materiały Towarzystwa Tomasza Zana, Statuty TTZ , s. 2.
Tamże, s. 2
15
Tamże, s. 2.
16
BR, Materiały Towarzystwa Tomasza Zana, Statuty TTZ , s. 3.
17
Tamże, s .3.
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była pogłębiana na lekcjach i kursach. Oprócz tego odbywały się
wycieczki, brano udział w obchodach rocznic narodowych oraz
organizowano pogadanki.18
Całością organizacji Towarzystwa Tomasza Zana kierował Zarząd
składający się z prezesa, naczelnika filomackiego i filareckiego,
bibliotekarza i skarbnika.19
Od członków Towarzystwa wymagano karności i konspiracji. Każdy
członek był zobowiązany do bezwzględnego posłuszeństwa wobec
przełożonych. Konspiracja stanowiła jeden z czołowych aspektów
Towarzystwa, bowiem nie można było wzbudzać podejrzeń. W Statucie
poświęcono dużo uwagi kwestii konspiracji: „Nie wolno rozmawiać
o organizacji w obrębie murów szkolnych i w miejscach publicznych, nie
wolno na podwórzach gimnazjalnych stawać w większych grupach, nie
wolno rozmawiać o organizacji z ludźmi z innych gniazd20, na wszelkie
zebrania i lekcje należy się schodzić nie więcej niż w trójkę, rozchodzić się
zaraz po lekcji i to w grupach najwyżej po trzech.”21
Do kształtowania świadomości narodowej wśród młodzieży
gimnazjalnej przyczyniało się obchodzenie ważnych dla Polaków rocznic
wydarzeń narodowych. Jeden z członków Towarzystwa Tomasza Zana
w Ostrowie Wielkopolskim Andrzej Wronka w swoich wspomnieniach
przytacza, że dzięki towarzystwu poznał wystarczające dla życia język,
dzieje, literaturę i geografię polską, a dla niego uczenie się tych
przedmiotów było głównym zajęciem, ponieważ poświęcał temu więcej
czasu niż na naukę przedmiotów obowiązujących w gimnazjum. 22
Celem Towarzystwa był wpływ wychowawczy na członków, aby
ukształtować wszechstronnie charakter narodowy i zmysł społeczny,
a nauka miała charakter życiowy oraz pragmatyczny. Efektem końcowym
wychowania przez Towarzystwo miało być danie Polsce świadomych
Polaków.23
Ważną rolę w działalności Towarzystwa Tomasza Zana pełnili jej
opiekunowie. Jako jedną z generalnych opiekunów wymienia członek
poznańskiego oddziału Zofię Sokolnicką, będąca najlepiej poinformowana
osobą o sprawach organizacji. Również opiekunem był mecenas Bernard
18

Tamże, s. 4.
Tamże, s. 4.
20
Gniazda- tak określano inne Koła Towarzystwa Tomasza Zana w gimnazjach.
21
BR, Materiały Towarzystwa Tomasza Zan, Statuty TTZ, s. 12.
22
Wronka A., Polska była naszym zaczarowaniem, s. 242, [w:] Wielkopolska szkoła edukacji
narodowej, pod. red. Brodzkiego W., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1970.
23
Tenże, s. 243
19
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Chrzanowski, który w owym czasie pełnił funkcję dyrektora Towarzystwo
Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego i przyznawał dobrym
uczniom stypendia, Felicjan Niegolewski, który współpracował z Zofią
Sokolnicką i pomagał jej w trudnych sprawach TTZ. 24 Zdaniem Zofii
Sokolnickiej, która dokładnie znała organizację Towarzystwa
sprecyzowała, że głównym celem Towarzystwa było: „… wyzwolenie
Ojczyzny od przemocy wroga i zjednoczenie Polski całej”.25
By zrozumieć doniosłą rolę jaką pełniło Towarzystwo Tomasza Zana
wystarczy przeczytać wspomnienia członków, bowiem one najlepiej
odwzorowują jego znaczenie. Wcześniej już wspomniany biskup Andrzej
Wronka tak opisywał organizację Towarzystwa: „ TTZ było więc ruchem,
który oparty był na niezmiennym fundamencie patriotyzmu. Rozbudzało
w nas klimat polskiego życia. W naszym życiu TTZ nie było epizodem
peryferyjnym. Weszło głęboko w duchowy organizm naszego życia.
Samokształceniowe kółka TTZ pozwoliły nam potem w pierwszych latach
niepodległej ojczyzny kroczyć pewnym krokiem po dziedzinach polskiej
kultury”.26
Jeden z członków koła w Krotoszynie tak
wspominał okres
przynależności do Towarzystwa: „Praca w kółkach samokształceniowych
dawała nam silny grunt pod samowiedzę narodową, wytwarzała w nas
poczucie odrębności narodowej, łączyła silniejszym węzłem narodowej
solidarności… W sercach naszych wyrastała Polska jedna i niepodzielna
mimo niewoli- wolna, nie uznająca granic wykreślanych na żywym jej
ciele".27

3. Udział członków Towarzystwa Tomasza Zana w Powstaniu
Wielkopolskim
Członkowie Towarzystwa Tomasza Zana nawet z perspektywy lat
oceniali powstanie jako jeden z filarów sprawy narodowej. Los Polski
w czasach germanizacji zależał w dużej mierze od młodzieży. Ona
bowiem stanowiła grunt podatny wpływom. Dzięki samokształceniu polska
młodzież ukształtowana została jednak na patriotów, gotowych na
poświęcenie w celu realizacji jednego celu - niepodległość Polski. Jak
24

BR, Plackowski J., Wspomnienia o Poznańskim Towarzystwie Tomasza Zana, sygn. 2642, s. 42.
Sokolnicka Z., O pracy tajnej Towarzystwa Tomasza Zana pod jarzemem pruskim kilka
wspomnień, Warszawa 1921, s. 15.
26
Wronka A., Polska była naszym…, s. 246.
27
Pamiętnik zjazdowy wychowawców i wychowanków Liceum im. Hugo Kołątaja w Krotoszynie,
Krotoszyn, 1959, s. 30.
25
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pisał jeden z członków Towarzystwa Stanisław Pilarczyk w liście do
Zbigniewa Dalskiego: „TTZ wychowało i dało spośród siebie
społeczeństwu wielkopolskiemu najlepszych i najdzielniejszych szermierzy
sprawy narodowej w zaborze pruskim. TTZ wychowało m.in. tych, którzy
w latach 1918-1919 wyzwolili ziemię wielkopolską z jarzmy pruskiej
niewoli”.28
Głównymi hasłami Towarzystwa były m.in. wychowanie i nauczanie.
Wobec nastrojów I wojny światowej postanowiono jednak o wprowadzeniu
szkolenia wojskowego od 1917 roku. Zarząd oficjalnie uznał, że trzeba
objąć wszystkich najstarszych członków Towarzystwa Tomasza Zana
obowiązkiem szkolenia. Według wspomnień członka ostrowskiego koła
Stanisława Alfreda Adamka opanowywano głównie musztrę polową,
umiejętność dowodzenia i posługiwania się bronią, a o której uczyli
tetezetowcy, którzy przebywali w owym czasie na urlopie lub w szpitalach
wojskowych.29
Przez wiele lat członkowie pokładali nadzieję w niepodległą Polskę.
Praca samokształceniowa dawała im grunt pod patriotyzm. Ukształtowani
w czasach gimnazjalnych na bojowników sprawy narodowej mieli szansę,
by walczyć o wolność Polski. Taka okazja natrafiła się dnia 27 grudnia
1918 roku, gdy wybuchło Powstanie Wielkopolskie. Wielu członków
Towarzystwa Tomasza Zana uczestniczyło w walkach Brali m.in. udział
w bitwach pod Szubinem, Zbąszyniem oraz samym Poznaniu.30
Bohaterów Powstania Wielkopolskiego walczących za niepodległą
Polskę było bardzo wielu. Pierwszym naczelnym dowódcą Powstania był
generał Stanisław Taczak. Zdaniem Bogusława Polaka Stanisław Taczak:
„…Był jednym z niewielu Wielkopolan, którym przypadło żołnierskie
szczęście dowodzić i walczyć w zwycięskim zrywie przeciwko
zaborcom”.31 To właśnie Stanisław Taczak w latach szkolnych w 1885
roku przynależał do Ostrowskiego Towarzystwa Tomasza Zana. Według
Bogusława Polaka dla Taczaka okres członkostwa w towarzystwie było
szkołą polskości i charakteru.32
28

List Stanisława Pilarczyka z dnia 10.XI.1965 do Zbigniewa Dalskiego, sygn. 2642, s. 133-134.
Adamek S., Fragmenty ostatniego rozdziału tajnego Towarzystwa Tomasza Zana s. 248-249,
[w:] Wielkopolska szkoła edukacji narodowej, pod.red. Brodzkiego W., Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wrocław, 1970, s. 248-249.
30
W 60-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego : tymczasowe zestawienie zabitych, poległych,
zaginionych i zmarłych członków Towarzystwa Tomasza Zana w Wielkopolsce w okresie 19141978, Związek Polskich Ziem Zachodnich,, Londyn, 1978, s. 2.
31
Polak B., Generał Stanisław Taczak 1874-1960, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki
Koszalińskiej Poznań, 1988, s. 172.
32
Tenże, s. 23.
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Kolejnym dowódcą Powstania Wielkopolskiego, który działał w Towarzystwie Tomasza Zana był Mieczysław Paluch. Przynależał on do Koła
Towarzystwa w Trzemesznie, a następnie w Gnieźnie. W 1918 roku
spotkał w Poznaniu swojego dawnego kolegę z Towarzystwa Bohdana
Hulewicza, który zaangażował go w organizację powstania. W czasie walk
organizował ochotników do oddziałów piechoty, artylerii i kawalerii. 33
Wysłał do Gniezna i Wrześni emisariuszy, co przyczyniło się do
wyzwolenia tych miast. Dzięki jego inicjatywie przejęto w Poznaniu
centralę telefoniczną na Poczcie Głównej. Wziął on również udział
w wyprawie na Stację Lotniczą w Ławicy, którą zajęto przy minimalnych
stratach.34 Uczestniczył tak jak i inni członkowie Towarzystwa w tzw. Akcji
szubińskiej.35
Inny członek poznańskiego Towarzystwa Tomasza Zana Wiktor Dega,
znany późniejszy lekarz poznański, w pierwszym dniu powstania
uczestniczył w walce o magazyny wojskowe przy ulicy Artyleryjskiej oraz
w walkach w rejonie Starego Rynku. Celem działań było wyparcie wojsk
niemieckich ze śródmieścia. Wiktor Dega został następnie oddelegowany
do 10 pułku Strzelców Wielkopolskich z którym brał udział w zdobyciu
gmachu Poczty oraz w odbiciu z rąk niemieckich lotniska w Ławicy.36 Po
nominacji na sierżanta brał udział w bitwie pod Paterkiem 25 maja 1919
roku.37
Spośród członków śremskiego Towarzystwa Tomasza Zana Ignacy
Nowak brał udział w Powstaniu Wielkopolskim jako lekarz wojskowy.
Również wcześniej już wspomniany biskup Andrzej Wronka brał udział
w Powstaniu Wielkopolskim. Zygmunt Ligarzewski był członkiem koła
w Gnieźnie i Bydgoszczy, a wziął udział w przygotowaniach do powstania
w Rynarzewie. Zygmunt Kittel przynależał do Towarzystwa w gimnazjum
brodnickim, a w czasie Powstania był współorganizatorem i dowódcą
w Gnieźnie, ponadto uczestniczył w bitwie o Szubin i Rynarzewo.
W czasie Powstania Wielkopolskiego dużą rolę odegrali aptekarze, a wśród
nich znajdował się Wincenty Garstecki członek koła gnieźnieńskiego.
Natomiast Józef Codrow członek koła w Nakle w czasie walk
powstańczych był dowódcą kampanii kcyńskiej.38
33

Polak B., Dowódcy Powstania Wielkopolskiego i Wojska Polskiego 1918-1919, T.1,
Wydawnictwo Uczelniane WSI, Koszalin, 1989, s. 6.
34
Tenże, s. 6.
35
Tenże, s. 6.
36
Wielkopolanie XX wieku, pod. red. A. Gulczyńskiego, Wydawnictwo WBP, Poznań, 2001, s. 108.
37
Tamże, s. 108.
38
Polak B., Dowódcy Powstania Wielkopolskiego…, s. 106.
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Ponadto w Powstaniu Wielkopolskim z członków Towarzystwa
Tomasza Zana wzięli udział: Bolesław Waniorek, Marian Porawski,
Stanisław Suchocki, Kazimierz Daszyński, Walenty Bayer, Marian
Lipoński, Antoni Krzyżaniak, Marian Mieczysław Kowalski, Józef Rzóska,
Jan Milewski, Jan Kaczmarek, Michał Lorkiewicz, Jan Plackowski, Adam
Krysiewicz, Tadeusz Suwalski i Kazimierz Czeszewski.39
Należy wymieć tu poległych członków Towarzystwa Tomasza Zana
w Powstaniu Wielkopolskim: Wiktor Bartkowski, Mieczysław Białecki,
Józef Codrow, Witold Dabiński, Szczęsny Dobrogojski, Edward
Dybizbański, Stanisław Gogulski, Tadeusz Iłowiecki, Antoni Kempiński,
Feliks Krzywoszyński, Ludwik Likowski, Wacław Pieniężkiewicz, Wacław
Radomski, Leon Sobczak, Marian Sobkowiak i Kazimierz Susała. 40
Z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego zorganizowano
uroczystości poświęcone pamięci członków Towarzystwa Tomasza Zana.
Odbyły się one dnia 27 grudnia 1974 w Kolegiacie Farnej w Poznaniu.
Ksiądz arcybiskup metropolita Antoni Baraniak razem z księżmi biskupami
Franciszkiem Jedwabskim i Marianem Przykuckim dokonali odsłonięcia
tablicy pamiątkowej wmurowanej w przedsionku Kaplicy Wiecznej
Adoracji.41 Na Tablicy znajduję się oto taka treść:
BÓG I OJCZYZNA
1817
1919
PAMIĘCI
CZŁONKÓW TAJNEGO GIMNAZJALNEGO
TOWARZYSTWA TOMASZA ZANA
KTÓRZY W OKRESIE NAJWIĘKSZEGO
UCISKU GERMANIZACYJNEGO W
ZABORZE PRUSKIM WALCZYLI O
ZACHOWANIE MOWY OJCZYSTEJ
I KULTURY NARODOWEJ ORAZ
PRZYGOTOWALI ZBROJNY ZRYW
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
KU UCZCZENIU ICH ZASŁUG DLA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI42
39

Nazwiska ustalono na podstawie materiałów żródłowych: BR, Materiały Towarzystwa
Tomasza Zan.
40
Nazwiska ustalono na podstawie materiałów żródłowych: BR, Materiały Towarzystwa
Tomasza Zan.
41
Markwicz A., 100 lat historii organizacji Tow. Tomasza Zana: filomaci 1816-1926, Związek
Polskich Ziem Zachodnich, Londyn, 1975, s. 5.
42
Tamże, s. 8.
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Po mszy św. w obecności delegata O.O. Paulinów z Częstochowy
poświęcono ryngraf Matki Boskiej Częstochowskiej, który powstańcy
Wielkopolscy mieli zawieźć w pielgrzymce do Częstochowy. 43

4. Podsumowanie
Towarzystwo Tomasza Zana prezentuje chlubną kartę w historii Polski,
a zwłaszcza Wielkopolski. To ono ukształtowało i wychowało młodych
ludzi na świadomych swej historii i kultury Polaków. To właśnie dzięki tej
organizacji w czasach zaborów utrzymywano polskość na zachodnich
ziemiach. Tutaj w Wielkopolsce wychowano przyszłych żołnierzy
walczących z sukcesem o niepodległość. Wielu jej członków przez wiele
lat poprzez samokształcenie uformowało swoją świadomość narodową
i w nich myśl o niepodległej Polsce była zawsze żywa. Towarzystwo
Tomasza Zana dawało młodzieży w czasach wzmożonej germanizacji
szkołę polską, dzięki której wychowało i dało Polsce patriotów gotowych
walczyć w imię jej wolności. W szeregach organizacji Towarzystwa
Tomasza Zana działało wielu znakomitych Polaków m.in.: Bernard
Chrzanowski, Józef Kostrzewski, biskup Andrzej Wronka, Stanisław
Taczak, Bohdan Hulewicz, Mieczysław Paluch, Wiktor Dega, Henryk
Bukowski. Uważam, że słowa Zofii Sokolnickiej o Towarzystwie Tomasza
Zana w pełni oddają charakter organizacji: „T.T.Z. pozostanie szkołą życia
dla polskości”44
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Udział członków Towarzystwa Tomasza Zana w drodze do wolnej
Polski
Udział członków Towarzystwa Tomasza Zana w drodze do wolnej Polski obrazuję jak
poprzez przynależność do tajnej organizacji mającej za cel wychowanie i ukształtowanie
młodzieży gimnazjalnej na świadomych narodowo Polaków. Osiągano to drogą
samokształcenia i wychowania polegającej na nauce języka polskiego, historii i geografii.
Analizując wspomnienia członków Towarzystwa Tomasza Zana dowiadujemy się o
znaczeniu tej organizacji dla młodzieży oraz w jaki sposób ona funkcjonowała.
Towarzystwo Tomasza Zana wychowując młodzież poprzez nauczanie dała Polsce
patriotów, którzy za cel wyznaczyli sobie odzyskanie niepodległości dając wyraz swojego
poświęcania w walce w Powstaniu Wielkopolskim. Pomimo procesu germanizacji w
Wielkopolsce dzięki takiej organizacji jak Towarzystwo Tomasza Zana wychowano
młodzież na patriotów znających historię i kulturę swojego Państwa, a przede wszystkim
gotowych poświęcić się w jej imię.
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Wydarzenia związane z odrodzeniem
państwowości polskiej w 1918 roku
w wybranych relacjach prasy codziennej
1. Wstęp
Po odrodzeniu państwa w 1918 roku droga do wolności nie była jeszcze
całkowicie utorowana. Wydarzenia z lat 1918-1919 miały kluczowe
znaczenie dla kształtu państwa polskiego i skutkowały konkretnymi
konsekwencjami, które wpływały również na życie następnych pokoleń.
Dobitnie potwierdzają to słowa wybitnego historyka administracji, Feliksa
Konecznego: „nigdy – w żadnym pokoleniu nie uważaliśmy odzyskania
niepodległości za koniec naszej drogi, tylko za początek drogi właściwej”2.
Należy zauważyć, iż na temat genezy odzyskania niepodległości istnieje
obszerna literatura przedmiotu. Natomiast niniejszy artykuł ma za zadanie
zasygnalizować główną myśl przewodnią odradzającego się państwa
polskiego poprzez porównanie zakresu tematycznego nagłówków
artykułów z pierwszych stron gazet oraz ich lokalizacji. Zasięg terytorialny
wybranych gazet obejmuje dzielnice trzech byłych zaborów. Analizie
zostanie poddany okres piętnastu dni w ówczesnych relacjach prasowych
„Kuriera Warszawskiego”, „Kuriera Lwowskiego” oraz „Kuriera
Poznańskiego”, od połowy listopada do końca miesiąca 1918 roku. Relacje
z dostrzeganych wyzwań stawianych przed państwem były akcentowane
w prasie już od przekazania władzy Józefowi Piłsudskiemu przez Radę
Regencyjną. Zatem, w jaki sposób prasa postrzegała odrodzenie państwa
polskiego i jakie tematy były poruszane na łamach trzech gazet z różnych
stron kraju?

2. Przegląd listopadowej prasy
Należy zauważyć, iż przed wybuchem I wojny światowej mimo
podziału państwa Polacy chcieli uczestniczyć w życiu politycznym. Jednak
nie zawsze było to możliwe, gdyż utworzone struktury stanowiły jedynie
1
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F. Koneczny, Polskie logos a ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski, wyd. Księgarnia
Św. Wojciecha, Warszawa 1921, s. 45.
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namiastkę instytucji państwowych albo polityka państw zaborczych
ograniczała dostęp do zajmowania wyższych stanowisk. Poza autonomią
galicyjską, którą można uznać za specyficzny wyjątek doby zaborów
z powodu uzyskanych swobód w drugiej połowie XIX wieku, w dwóch
pozostałych dzielnicach zwalczano wszelkie ślady instytucjonalnych
odrębności. W związku z tym zakończenie I wojny światowej umożliwiło
realizację planów związanych z odzyskaniem niepodległości i tworzeniem
własnego suwerennego państwa. W jednym z artykułów „Kuriera
Poznańskiego” nieznany autor tak oto przedstawił obraz tamtych dni: „Jest
rzeczą zrozumiałą, że w takiej chwili jak obecna, kiedy na naszych oczach
legły w gruzach potęgi, które nas dotąd gnębiły, długo tłumione nadzieje
odżyć musiały w całej pełni”3. Warto wspomnieć relację świadków
dotyczącą wydarzeń mających miejsce w listopadzie 1918 roku, z której
wynika, że „Polska od pierwszej chwili zaczęła działać jak jedno
państwo”4. Według klasycznej definicji opracowanej przez Jerzego Jellinka
dla istnienia państwa znaczenie ma współwystępowanie trzech przesłanek:
wyodrębnionego terytorium, zamieszkującej je ludności oraz rządu
sprawującego władzę zwierzchnią5. Z przeglądu listopadowej prasy
wynika, iż szansa na budowanie własnego, odradzającego się państwa po
123 latach niewoli i podziału kraju rodziła wielkie nadzieje na przyszłość.
Znaczna zasługa w tym czołowych przywódców i patriotów polskich
– ojców założycieli: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego,
Romana Dmowskiego i Wojciecha Korfantego oraz innych zasłużonych
– ludzi wielu talentów i strategów odbudowy państwa, ale także integracji
narodu i wielkiej woli ziszczenia marzeń o wolnej i niepodległej Polsce.
Powyższe różnorodne oczekiwania społeczne były wielokrotnie manifestowane publicznie. Warto przytoczyć relację z porannego wydania „Kuriera
Warszawskiego”, z której wynika, iż odzyskanie niepodległości solennie
podkreślono i uczczono w niedzielę 17 listopada: „Święto narodowe
przypadło w dniu nad podziw rozsłonecznionym. Purpura sztandarów
narodowych rozwieszonych w całym mieście zyskała przez to na
przepychu i majestacie. Od rana na ulice wyległy tłumy. Na Nowym
Świecie i Krakowskim Przedmieściu aż do Zygmuntowskiej Kolumny
zaroiły się chodniki i jezdnie. Ruch kołowy ustał już wkrótce po
godzinie 9. Dziesiątki tysięcy Warszawian w tym dniu obranym dla
3
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zamanifestowania uczuć narodowych w wolnej stolicy Polski wcześnie
spieszyły do świątyń. (…) Głównym punktem obchodu był pochód
narodowy”6. Tego rodzaju manifestacje nie odbywały się tylko w stolicy
państwa, ale tłumnie przybywano na nie również w innych częściach kraju.
W prasie nie brak informacji na temat pochodów narodowych w Łowiczu,
Poznaniu, Lwowie oraz innych miastach. Wielokrotnie w trakcie listopada
społeczeństwo prezentowało zadowolenie z odzyskanej niepodległości:
„radość, entuzjazm, więc gromadne opuszczanie domów, rzucanie się sobie
w ramiona – znajomy czy nieznajomy”7. Również w poniedziałek
18 listopada 1918 roku relacjonowano zmianę, jaka dokonała się w polskim
społeczeństwie. W zorganizowanym pochodzie wzięły udział wszystkie
grupy społeczne: „od rodów arystokratycznych i duchowieństwa, od
ziemiaństwa i mieszczaństwa do robotników i włościan idących społem
pod jednym sztandarem wspólnym: białym orłem” 8. Zatem odzyskanie
niepodległości zagwarantowało uzyskanie kluczowych swobód, takich jak
wolność wyrażania poglądów oraz swoboda zebrań i manifestacji, o które
tak intensywnie i bohatersko walczono w XIX wieku. Również
dotychczasowe przywileje dostępne tylko dla wybranych miały ustąpić
miejsca wartościom demokratycznym. Ignacy Jan Paderewski powiedział:
„Szanuję wszystkie stronnictwa, ale nie będę należał do żadnego.
Stronnictwo powinno być jedno: Polska (…) Żadne stronnictwo z osobna
nie odbuduje ojczyzny – odbudują ją wszyscy”9. Wraz z odzyskaniem
niepodległości rozpoczynała się nowa epoka, w której domagano się
poszanowania wartości demokratycznych: „Państwo Polskie powstaje
z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych”10. Owe
fundamentalne zasady miały znajdować potwierdzenie w gwarancji
wolności, równości i bezpieczeństwa. Wolność w znaczeniu ogólnym
stanowi prawo do podejmowania decyzji i postępowania zgodnie z własną
wolą11. Podobnie w praktyce politycznej tak zwana wolność państwowa
jest synonimem niezależności, niezawisłości, suwerenności12. Powyższe
pojęcia dominowały nie tylko w ówczesnych rozmowach polityków, ale
również na placach i ulicach oraz w przekazach prasowych. Zastanawiano
się także nad różnymi aspektami wolności: „Chcemy być wszyscy narodem
6
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wolnym. Ale rozumiemy, że wolność w swym istotnym znaczeniu nie
może polegać na tym, żeby każden robił to, co w danej chwili jemu wydaje
się właściwe, lecz że kardynalnym warunkiem wszelkiej wolności jest
podporządkowanie się pod nakazy własnych władz, które przez nas
wybrane zostały i które dlatego posiadają nasze zaufanie”13. Należy
zauważyć, iż na terenie poszczególnych ziem wchodzących w skład
państwa polskiego ośrodek władzy nie był jednolity. Dopiero 14 listopada
1918 roku Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu.
W artykule zatytułowanym Piłsudski Naczelnikiem Państwa można było
przeczytać, iż „na podstawie dekretu z 14 listopada roku bieżącego
przedłożył mi pan prezydent ministrów uchwalony przez Tymczasowy
Rząd Ludowy Republiki Polskiej projekt utworzenia najwyższej władzy
reprezentacyjnej Republiki Polskiej aż do czasu zwołania Sejmu
Ustawodawczego”14. Natomiast w pierwszej połowie listopada 1918 roku
istniały następujące rodzaje władz: w Krakowie działała Polska Komisja
Likwidacyjna, w Lublinie utworzono Rząd Ludowy Ignacego Daszyńskiego,
w Warszawie działała wspomniana Rada Regencyjna, zaś na emigracji
przebywał Komitet Narodowy Polski na czele z Romanem Dmowskim.
Ponadto trwało jeszcze kształtowanie granic państwa polskiego.
„Ziemia ta bowiem stała się znowu przedmiotem walki jawnej lub cichej,
nieprzebierającej w środkach, a zmierzającej ku oderwaniu jej z rdzenia
etnograficznej Polski”15. Polacy walczyli o granice: z Niemcami o Wielkopolskę i Śląsk, z Rosją bolszewicką o Kresy Wschodnie, z Litwą o Wilno,
z Ukraińcami o Lwów i wschodnią Galicję, z Czechami o Śląsk Cieszyński.
Józef Piłsudski już sygnalizował rządom Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii, Niemiec i innych
państw powstanie Republiki Polskiej16. Walka o kształt państwa toczyła się
na granicach oraz na szczeblu międzynarodowym. W „Kurierze
Lwowskim” można było przeczytać: „o ziemi dużo się dzisiaj mówi i pisze.
Naród bez ziemi istnieć nie może, ziemia jest zasadniczą podstawą jego
bytu, jego istnienia, jego siły”17. W gazetach poświęcano tej kwestii wiele
miejsca. Świadczą o tym następujące tytuły nagłówków: Przemyśl
odebrany, Popłoch na Górnym Śląsku, Powrót Polaków z frontu,
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Porozumienie Polsko-Czeskie w sprawie Śląska Cieszyńskiego18. Dnia
21 listopada 1918 roku ogłoszono program polityczny rządu Jędrzeja
Moraczewskiego, w którym za główny priorytet uznano zjednoczenie
wszystkich ziem zamieszkałych przez ludność polską: „Jeszcze nie
jesteśmy wszyscy razem. Ludność Wielkopolski i wschodniego Śląska nie
podlega jeszcze władzy Republiki Polskiej. Wybrzeże morskie nie jest
jeszcze objęte granicami Polski”19. Ukazał się on we wszystkich gazetach
i był szeroko komentowany. Polacy byli przekonani o tym, iż nie może
zabraknąć miejsca dla państwa polskiego na mapie Europy pod koniec
drugiego dziesięciolecia XX wieku. Znalazło to odzwierciedlenie
w tekstach prasowych: „Padły wielkie i mocne słowa Woodrowa Wilsona
i wyszła na świat idea nowego porządku rzeczy. Po raz pierwszy sumienie
ludzkie doszło do głosu w polityce”20. Z niecierpliwością czekano na
uznanie międzynarodowe: „kiedy nadejdzie za kilka tygodni kongres
międzynarodowy wymierzy nam to, co nam się słusznie należy” 21. Nowe
granice ustalone przez polityków na paryskiej konferencji miały
zagwarantować poprawne stosunki polityczno-terytorialne w Europie.
Jednakże w wyniku postanowień konferencji wielu Polaków znalazło się
poza ustalonymi granicami Republiki Polskiej. Obszar odzyskanego
państwa polskiego stanowił 388 390 kilometrów kwadratowych, co
obejmowało jedynie 52% dawnego terytorium Polski z roku 177222.
Oprócz międzynarodowych uregulowań prawnych za czynnik scalający
miało posłużyć również ujednolicenie oraz utworzenie stabilnego
i trwałego krajowego porządku prawnego. Zadanie to stanowiło wyzwanie,
gdyż należało stworzyć regulacje kompleksowe, które miały moc wiążącą
na terenie całego państwa. „My stoimy na podstawie prawa. A brutalna
zasada siły przed prawem rozsypała się w gruzy, to też prawo nasze
odniesie tryumf ostateczny”23. Wcześniej obowiązywało różne prawo dla
każdego z trzech zaborów. Różnorodność instytucji prawnych sprawiła, iż
nie brano pod uwagę przywrócenia mocy dawnego prawa, a nie godzono
się również na przyjęcie systemu obcych państw. Dotychczasowe prawo
dzielnicowe obowiązywało na terenie byłych zaborów jedynie tymczasowo
do czasu utworzenia własnych regulacji. Z opublikowanego w „Gazecie
18
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Lwowskiej” fragmentu rozporządzenia wynika, iż „wszelkie ustawy
i rozporządzenia obowiązujące w Galicyi jako części byłej monarchii
austro-węgierskiej obowiązują i nadal do czasu kiedy przez upoważnione
do tego władze zostaną uchylone, zmienione lub ich wykonanie
wstrzymane. Wyroki sądowe będą głoszone w imieniu prawa”24.
Fundamentalne decyzje w sprawie formowania państwa znalazły także
odzwierciedlenie na plakatach i drukach ulotnych informujących
o odzyskanej wolności. I tak na przykład na murach kościołów i cmentarzy
w 1918 r. można było przeczytać następujący tekst w formie nekrologu:
„Przejęte niezmierną radością oznajmiają do niedawna ujarzmione a dziś
wolne Narody, że ich zła macocha Austrya-Wiedźma operowana
w Zakładzie Wilhelma zmarła po ciężkich kurczach na uwiąd starczy,
przeklęta przez wszystkich, którzy mieli nieszczęście się z nią zetknąć.
Ohydny jej pogrzeb odbył się w tych dniach na polach Macedonii, nad
Pławą i za Renem. Niech odpoczywa w wiecznym spokoju i niechaj nigdy
nie doczeka zmartwychwstania. Podpisano Polacy, Czecho-Słowacy
i Jugosławianie”25. Zatem również inne narody stawały przed podobnymi
trudnościami i wyzwaniami oraz szansą realizacji swoich aspiracji
narodowych, przez tyle lat zwalczanych. Walka o suwerenność i kształt
państw nie zakończyła się z chwilą upadku I wojny światowej, a trwała
jeszcze wiele miesięcy. „W walce zbrojnej o niepodległość Rzeczpospolitej
w latach 1914-1918 i w obronie uzyskanej wolności w latach 1919-1920
wzięło udział około 1 miliona żołnierzy (…) Zwycięstwo narodu, sukces
żołnierzy, siła państwa były dziełem i dumą każdego obywatela”26.
Odzyskanie niepodległości stało się możliwe z uwagi na ówczesną sytuację
polityczną, powstałą w wyniku kresu Wielkiej Wojny. Niewątpliwie
kluczowe znaczenie miała zarówno walka zbrojna Polaków, jak również
międzynarodowa tendencja rozpadu wielkich monarchii i tworzenia państw
narodowych, które wpłynęły na osłabienie pozycji państw zaborczych.
Po odzyskaniu niepodległości istotną rolę integracyjną społeczeństwa
odgrywała prasa, którą wykorzystywano, by informować obywateli
o aktualnych wydarzeniach oraz przedstawiać ogólną sytuację społecznopolityczną. Nawet wybiórczo zaprezentowany przegląd codziennych gazet
z różnych stron odrodzonej Polski, z drugiej połowy listopada 1918 r.,
pokazuje, iż w ówczesnej prasie nie dominowały informacje dotyczące
lokalnych wydarzeń, a różnorodne poglądy na temat wizji całego państwa.
24

Gazeta Lwowska, nr 265, 29.11.1918 r., s.1.
Międzynarodowe Centrum Kultury, Mit Galicji, Kraków 2014, s. 89.
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Przesłanie S. Tarnawskiego, [w:] J. Cygan, W.J. Wysocki, Niepodległość była nagrodą, wyd.
Vipart, Warszawa 1999, s. 5.
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Na terenie byłego zaboru pruskiego powstała nawet specjalna rubryka,
zatytułowana Sprawy polskie, przedstawiająca najważniejsze wydarzenia
z przebiegu kształtowania państwa. We wszystkich trzech gazetach
dostrzega się nie tylko informacje pochodzące z Warszawy, ale też
międzynarodowe przedruki z prasy zagranicznej o Republice Polskiej oraz
informacje z poszczególnych stron państwa polskiego. Na przykład „Kurier
Lwowski” podaje notatki prasowe na temat tego, co zdarzyło się w Polsce
w czasie walk o Lwów: Z ziem polskich, Nowy rząd w Warszawie, Spokój
w Warszawie27. Z kolei w innych miastach relacjonuje się obronę Lwowa.
W stolicy założono nawet Komitet Obrońców Lwowa. „Kurier
Warszawski” publikuje artykuł zatytułowany Ratujmy Polski Lwów28,
z którego wynika, iż 19 listopada 1918 roku o godzinie 8 odbył się wielki
wiec w sprawie obrony wiernego miasta. Kształt granic jest analizowany
także w Poznaniu: „przede wszystkim potwierdza się już ostatecznie wieść
radosna o całkowitym opanowaniu Lwowa przez wojsko polskie. Samo
miasto, jak i jego najbliższe okolice, nie wyłączając kierunku wschodniego,
znajdują się już w polskim posiadaniu. Wobec wielkiego braku żywności
dającego się odczuć we Lwowie wysłano tam z Krakowa dwa pociągi
aprowizacyjne, a dalsza wysyłka żywności jest zamierzona”29.

3. Podsumowanie
Naturalnie w prasie pojawiają się informacje lokalne, jednakże
w porównaniu do lat przedwojennych mają one dalsze znaczenie.
Zamieszczane są drobniejszym drukiem w dolnym rogu strony. W drugiej
połowie listopada 1918 roku dotyczą głównie wydarzeń organizacyjnoadministracyjnych, artystycznych, kulturalnych oraz związanych
z nadchodzącą porą zimową. Z czasem informacje zawarte w tych ogłoszeniach odzwierciedlają rozwój kolejnych dziedzin życia w nowokształtowanym państwie. takich jak na przykład: ośmiogodzinny dzień
pracy, 5% wolna od podatku pożyczka państwa polskiego, związki
zawodowe, wznowienie lekcji w klasie ósmej, rekrutacja do organizacji
społecznych, pierwszy wyborczy klub kobiet, nabór do drużyny
wioślarskiej, ceny masła i innych. Jednakże to komunikaty na tematy
scalenia państwa przesłaniają informacje lokalne. Tytuły te są drukowane
większą czcionką, napisy są pogrubione oraz umieszczane w centralnej
części na pierwszej stronie. Stosuje się różnorodne terminy dla określenia
27

Kurier Lwowski, nr 515, 22.11.1918 r., s.1.
Kurier Warszawski, nr 320, 19.11.1918 r., s. 1.
29
Kurier Poznański, nr 274, 29.11.1918 r., s.1.
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nazwy państwa: Polska, Republika Polska, państwo polskie, rzadziej
Rzeczpospolita, która tradycyjnie obowiązywała przed zaborami.
W większości artykułów wyrażano przekonanie, iż Józef Piłsudski zdoła
przeprowadzić konsolidację narodowych żywiołów, celem wytworzenia
koalicyjnego rządu narodowego30. Z kolei w „Kurierze Poznańskim”
zamieszczono odezwę do wszystkich Polaków, w której wzywano do
porzucenia na chwilę wszelkich rozbieżnych poglądów i stworzenia silnego
rządu, za którym stanie cały naród31. „Sprawa zjednoczenia Polski to nie
tylko zewnętrzne, mechaniczne zagadnienie terytorialnego połączenia
dzielnic polskich. Zewnętrzne kordony padną może niedługo, ale przede
wszystkim pozostaną odrębności wewnętrzne trzech dotychczasowych
zaborów, pozostaną odmienności kolei życia i rozwoju wynikające
z przynależności przeszło stu letniej do trzech różnych państw
zaborczych”32. Autor tekstu zwraca uwagę zarówno na zewnętrzne, jak
i wewnętrzne wyzwania stawiane przed całym państwem oraz zagrożenie
związane z istnieniem partykularyzmów dzielnicowych. Ponadto przez
piętnaście dni społeczeństwo mogło przeczytać także o różnorodnych
kwestiach związanych z kształtowaniem granic, poszczególnych instytucji
państwowych, administracji cywilnej i wojskowej, wizjach na temat
ustroju, organizowanych manifestacjach narodowych, unifikacji prawa.
Pojawiają się nie tylko artykuły prasowe i kroniki polityczne, ale też inne
formy przekazu, takie jak komunikaty władz państwowych, diagnozy
i oceny polityków, odezwy duchowieństwa, sprawozdania z żałobnych
pochodów, anonse, repertuar teatralny, relacje z wydarzeń sportowych.
Po zakończeniu I wojny światowej w zakresie tematycznym informacją
centralną pozostaje aspekt odrodzenia państwa polskiego, niezależnie od
zasięgu lokalnego przedstawionej prasy. Przez piętnaście dni podobnie
patrzy się na problemy odradzającego się państwa w trzech miastach
z różnych stron niepodległej Polski. Lokalne gazety w Warszawie, Lwowie
i Poznaniu nie mogły pominąć relacji dotyczącej państwowości polskiej.
Gazety odzwierciedlają również nastroje Polaków, spontaniczne reakcje
społeczeństwa, nie tylko w stolicy, ale też w innych częściach kraju. Prasa
kształtuje tożsamość Polaków i prezentuje przynależność do jednego
państwa. Ponadto spełnia istotną rolę poprzez ukazanie różnorodności
problemów oraz wyzwań odradzającego się państwa polskiego, które nie są
pomijane w relacjach prasowych również w następnych miesiącach.
30

Tamże.
Kurier Poznański, nr 263, 15.11.1918 r., s. 1.
32
Tamże, nr 273, 28.11.1918 r., s.1.
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Wydarzenia związane z odrodzeniem państwowości polskiej w 1918
roku w wybranych relacjach prasowych
Niniejszy artykuł ma za zadanie zasygnalizować główną myśl przewodnią odradzającego się
państwa polskiego w 1918 roku poprzez porównanie zakresu tematycznego nagłówków
artykułów z pierwszych stron gazet oraz ich lokalizacji. Zasięg terytorialny wybranych gazet
obejmuje dzielnice trzech byłych zaborów. Analizie został poddany okres piętnastu dni
w ówczesnych relacjach prasowych „Kuriera Warszawskiego”, „Kuriera Lwowskiego” oraz
„Kuriera Poznańskiego”, od połowy listopada do końca miesiąca 1918 roku. Przez
piętnaście dni społeczeństwo mogło przeczytać o różnorodnych kwestiach związanych
z kształtowaniem granic, poszczególnych instytucji państwowych, administracji cywilnej
i wojskowej, wizjach na temat ustroju, organizowanych manifestacjach narodowych,
unifikacji prawa. W prasie pojawiają się nie tylko artykuły i kroniki polityczne, ale też inne
formy przekazu, takie jak komunikaty władz państwowych, diagnozy i oceny polityków,
odezwy duchowieństwa, sprawozdania z żałobnych pochodów, anonse, repertuar teatralny,
relacje z wydarzeń sportowych. W zakresie tematycznym informacją centralną pozostaje
aspekt odrodzenia państwa polskiego, niezależnie od zasięgu lokalnego przedstawionej
prasy. Przez piętnaście dni podobnie patrzy się na problemy odradzającego państwa
w trzech miastach z różnych stron niepodległej Polski. Lokalne gazety nie mogły pominąć
relacji dotyczącej państwowości polskiej. Gazety odzwierciedlają również nastroje Polaków,
spontaniczne reakcje społeczeństwa, nie tylko w stolicy, ale też w innych częściach kraju.
Prasa kształtuje tożsamość Polaków i prezentuje przynależność do jednego państwa.
Ponadto spełnia istotną rolę poprzez ukazanie różnorodności problemów oraz wyzwań
odradzającego się państwa polskiego, które nie są pomijane w relacjach prasowych również
w następnych miesiącach.
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