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WPROWADZENIE 
 

 
 

100 – letnia rocznica odzyskania przez państwo polskie upragnionej nie-
podległości jest doskonałą okazją do refleksji nad myślą polityczną i publi-
cystką okresu międzywojnia, zwłaszcza, że jak głosi anglosaskie przysłowie: 
pióro jest mocniejsze od miecza (ang. The pen is mightier than the sword), ale jak 
dodaje brytyjski pisarz fantasy, Terry Pratchett: wyłącznie jeśli miecz jest bardzo 
mały, a pióro bardzo ostre. (ang. if the sword is very short, and the pen is very 
sharp).  

Niniejsza publikacja Pióro mocniejsze niż miecz – Studia z zakresu historii 
i prasy II RP, ukazuje wybrane zagadnienia z historii II RP: powstawanie portu 
w Gdyni (Michał Szkoła), koncepcje społeczne i ustrojowe polskiego ruchu 
monarchistycznego w latach 30-tych XX wieku (Tomasz Grzebyk), ewolucję 
stosunków politycznych i prawnych po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego 
(Tomasz Chłopecki) oraz najdonośniejsze głosy II RP: m.in. publicystykę Sta-
nisława Cata – Mackiewicza, podejmującego ideę sanacji stosunków polsko – 
niemieckich w latach 1933-1939 (Marcin Hylewski), syntezę ideologii pań-
stwowej i narodowej na łamach tygodnika „Podbipięta” w publicystyce Jana 
Rembielińskiego (Jarosław Turski), propagandę w polskim komiksie praso-
wym (Rafał Kołsut), czy spory o aborcję i „świadome macierzyństwo” na ła-
mach dwóch najważniejszych, opiniotwórczych tygodników tamtych czasów: 
„Wiadomości Literackich” oraz „Prosto z Mostu” (Krzysztof Kofin). 
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Michał Szkoła 

Akademia Ignatianum w Krakowie 
 
 

Gdynia 
– otwierając okno na świat 

 
 
 

Skala przemian, jakie dokonały się w Polsce w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego, była równie wielka jak skala potrzeb. Jednak żadne z ów-
czesnych osiągnięć nie dorównywało swym rozmachem budowie miasta i portu 
w Gdyni. Inwestycje te nie bez przyczyny szybko stały się dowodem gospodar-
czego potencjału kraju i chlubą narodu. Jako niekwestionowany symbol mo-
dernizacji, Gdynia była prezentowana w 1937 r. na Międzynarodowej Wysta-
wie w Paryżu, zajmując znaczące miejsce w polskim pawilonie1 oraz w ramach 
tzw. działów specjalnych, gdzie przedstawiono plany rozwoju i regulacji miasta 
wraz z portem2. To właśnie na wybrzeżu budowano nowe społeczeństwo de-
mokratyczne, hołdujące wolności i odpowiedzialności, które gwarantowało dy-
namiczny rozwój odrodzonej Polski. 
 Zanim powstał jeden z największych portów bałtyckich i towarzyszące mu 
przeszło stutysięczne miasto, Gdynia przez wielki była niewielką osadą rolni-
czo-rybacką, której nazwa – Gdina, pierwszy raz została wymieniona w doku-
mencie z 1224 r.3. Na początku XX w. osada skupiała kilkuset mieszkańców 
zmieniając się powoli w nadmorskie kąpielisko z domem kuracyjnym i drew-
nianym molo. Przełomowym wydarzeniem dla tej części wybrzeża okazał się 
dopiero powrót Polski nad Bałtyk. Na mocy Traktatu Wersalskiego podpisa-
nego 28 czerwca 1919 r. odrodzona Rzeczpospolita otrzymała dostęp do morza 

                                                                  
1 Międzynarodowa Wystawa w Paryżu, maj - listopad 1937: Kurier Warszawski, Warszawa 1937, 
s. 45. 
2 Tamże, s. 48. 
3 Dzieje Gdyni, red. R. Wapiński, Wrocław 1980, s. 13. 
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na odcinku 146 km4, obejmującym Półwysep Helski i fragment morza otwar-
tego oraz brzeg Zatoki Puckiej. Symbolicznym aktem wejścia w posiadanie 
morza było wrzucenie 10 lutego 1920 r. przez gen. Józefa Hallera pierścienia 
do Bałtyku. Warto przypomnieć, że dwa dni później także w Gdyni dokonał 
się swoisty akt zaślubin z morzem. Przybyły do Gdyni Szwadron II Pułku 
Szwoleżerów Rokitniańskich w obecności mieszkańców symbolicznie wjechał 
na koniach do wody zaznaczając łączność z Bałtykiem5. 
 Na polskiej linii brzegowej nie znalazł się żaden znaczący port, tak więc 
odbudowujący się kraj nie od razu mógł szeroko korzystać z morskiego poten-
cjału. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego swobodny dostęp do 
morza miało gwarantować Rzeczypospolitej Wolne Miasto Gdańsk, jednak za-
trzymanie polskiego transportu broni w lipcu 1920 r. było dowodem poten-
cjalnych problemów w porcie gdańskim. Budowa polskiego, suwerennego 
portu była zatem koniecznością, a kwestia ta była podnoszona już na początku 
1920 r. na specjalnej sesji Sejmu6. 
 W tym samym roku wiceadmirał Kazimierz Porębski, szef Departamentu 
Spraw Morskich Ministerstwa Sprawa Wojskowych, zlecił wybranie optymal-
nego miejsca przyszłej inwestycji inż. Tadeuszowi Wendzie, absolwentowi In-
stytutu Korpusu Inżynierów Komunikacji w Petersburgu, który posiadał od-
powiednie doświadczenie wyniesione z budowy portu w Windawie i Rewlu 
(dziś Tallin). Po wojnie Wenda swoją wiedzą z wielkim zaangażowaniem służył 
Polsce, najpierw pełniąc funkcję projektanta i kierownika budowy najnowo-
cześniejszego z bałtyckich portów, a od 1932 r. pracując jako naczelnik Wy-
działu Techniczno-Budowlanego Urzędu Morskiego w Gdyni7. Warto nad-
mienić, że za swoje niekwestionowane zasługi został odznaczony Krzyżem Ko-
mandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
 Zanim przystąpiono do prac koncepcyjnych, inż. Wenda analizował 
m.in. warunki budowy portu w Tczewie oraz Pucku wraz z możliwością prze-

                                                                  
4 T. Wenda, Dzieje budowy portu gdyńskiego, [w:] XV lat polskiej pracy na morzu, red. A. Majew-
ski, Gdynia 1935 r., s. 63. 
5 A. Tarkowska, Gdynia między wojnami. Opowieści o narodzinach i życiu miasta 1918-1939, 
Łódź 2009, s. 12. 
6 Dzieje Gdyni…, s. 23. 
7 M. Widernik, Tadeusz Wenda, [w:] Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, 
red. S. Gierszewski, t. IV: R–Ż, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997,s. 432–433. 
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kopu Półwyspu Helskiego. Pierwsza z lokalizacji wymagałaby jednak pogłębia-
nia Wisły lub budowy kanału8, zaś wadą drugiej była zbyt mała głębokość Za-
toki Puckiej i jej okresowe zamarzanie9. Ostateczny wybór padł zatem na Gdy-
nię położoną w odległości 16 km od Nowego Portu w Gdańsku. W swym 
raporcie inżynier podkreślał dogodne warunki panujące pomiędzy Kępą Ok-
sywską a Kamienną Górą. Zaletą lokalizacji było osłonięcie przed wiatrem 
przez Półwysep Helski, relatywnie duża głębokość przy brzegu, korzystne 
prądy i możliwość żeglugi w zimie, a także możliwość swobodnego inwestowa-
nia na niezabudowanych gruntach państwowych10. Nie bez znaczenia była 
także niewielka odległość od istniejącej linii kolejowej.  
 Momentem przełomowym dla przyszłej inwestycji było przyznanie 
w dniu 1 listopada 1920 r. przez Komitet Ekonomiczny Ministrów pierwszych 
środków finansowych na budowę „Tymczasowego Portu Wojennego i Schro-
niska dla Rybaków” składającego się z mola długości 550 m, przystani i falo-
chronu. Inwestycja rozpoczęła się w 1921 r., a jej realizacja przedłużała się aż 
do kwietnia 1923 r. W uroczystości otwarcia inwestycji uczestniczył prezydent 
RP Stanisław Wojciechowski, premier gen. Władysław Sikorski i prymas kar-
dynał Edmund Dalbor11. Pierwszy statek oceaniczny zawinął do portu – przy-
stani, 13 sierpnia i był to pływający pod francuską banderą Kentucky, który nie 
mógł zostać rozładowany w Gdańsku ze względu na strajk tamtejszych robot-
ników12. 
 Nadzieję na dynamiczny rozwój inwestycji wiązano z ustawą z 23 wrze-
śnia 1922 r. o budowie portu w Gdyni, która upoważniała rząd do „poczynienia 
wszelkich niezbędnych zarządzeń celem wykonania budowy portu morskiego 
przy Gdyni na Pomorzu, jako portu użyteczności publicznej”13. W ustawie za-
pisano: „Budowa portu wykonywana będzie stopniowo według takiego planu, 

                                                                  
8 Dzieje Gdyni…, s. 24; T. Tillinger, Port morski w Tczewie, „Bandera Polska” 1921, nr 1-2, 
s. 28-33. 
9 T. Wenda, Dzieje budowy portu gdyńskiego, [w:] XV lat polskiej pracy na morzu, red. A. Majew-
ski, Gdynia 1935, s. 64. 
10 Dzieje Gdyni…, s. 24; Gdynia Port Rzeczypospolitej. Biblioteczka Bałtycka, oprac. J. Borowik, 
Toruń 1934, s. 10. 
11 A. Tarkowska, Gdynia między wojnami. Opowieści o narodzinach i życiu miasta 1918-1939…, 
s. 13. 
12 T. Wenda, Dzieje budowy portu gdyńskiego…, s. 65. 
13 Ustawa z dnia 23 września 1922 r. o budowie portu w Gdyni, (Dz. U. z 1922 r. Nr 90, poz. 
824). 
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nia na niezabudowanych gruntach państwowych10. Nie bez znaczenia była 
także niewielka odległość od istniejącej linii kolejowej.  
 Momentem przełomowym dla przyszłej inwestycji było przyznanie 
w dniu 1 listopada 1920 r. przez Komitet Ekonomiczny Ministrów pierwszych 
środków finansowych na budowę „Tymczasowego Portu Wojennego i Schro-
niska dla Rybaków” składającego się z mola długości 550 m, przystani i falo-
chronu. Inwestycja rozpoczęła się w 1921 r., a jej realizacja przedłużała się aż 
do kwietnia 1923 r. W uroczystości otwarcia inwestycji uczestniczył prezydent 
RP Stanisław Wojciechowski, premier gen. Władysław Sikorski i prymas kar-
dynał Edmund Dalbor11. Pierwszy statek oceaniczny zawinął do portu – przy-
stani, 13 sierpnia i był to pływający pod francuską banderą Kentucky, który nie 
mógł zostać rozładowany w Gdańsku ze względu na strajk tamtejszych robot-
ników12. 
 Nadzieję na dynamiczny rozwój inwestycji wiązano z ustawą z 23 wrze-
śnia 1922 r. o budowie portu w Gdyni, która upoważniała rząd do „poczynienia 
wszelkich niezbędnych zarządzeń celem wykonania budowy portu morskiego 
przy Gdyni na Pomorzu, jako portu użyteczności publicznej”13. W ustawie za-
pisano: „Budowa portu wykonywana będzie stopniowo według takiego planu, 

                                                                  
8 Dzieje Gdyni…, s. 24; T. Tillinger, Port morski w Tczewie, „Bandera Polska” 1921, nr 1-2, 
s. 28-33. 
9 T. Wenda, Dzieje budowy portu gdyńskiego, [w:] XV lat polskiej pracy na morzu, red. A. Majew-
ski, Gdynia 1935, s. 64. 
10 Dzieje Gdyni…, s. 24; Gdynia Port Rzeczypospolitej. Biblioteczka Bałtycka, oprac. J. Borowik, 
Toruń 1934, s. 10. 
11 A. Tarkowska, Gdynia między wojnami. Opowieści o narodzinach i życiu miasta 1918-1939…, 
s. 13. 
12 T. Wenda, Dzieje budowy portu gdyńskiego…, s. 65. 
13 Ustawa z dnia 23 września 1922 r. o budowie portu w Gdyni, (Dz. U. z 1922 r. Nr 90, poz. 
824). 
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aby przez częściowe jej urzeczywistnienie stworzyć port mniejszych rozmiarów 
i aby dalszy rozwój portu był możliwy”. W ocenie Tadeusza Wendy ustawa de 
facto nie przyspieszyła budowy ze względu na ogólnikowy charakter zapisów, 
które nie wskazywały żadnego konkretnego terminu ani zakresu budowy 
portu, pozostawiając także otwartą kwestię kredytów na finansowanie pro-
jektu14. Pomimo tych zastrzeżeń ustawę należy odczytywać jako czytelny wyraz 
woli politycznej oraz wyraźny sygnał wysyłany władzom Wolnego Miasta, 
które początkowo lekceważyły polską inwestycję15.  
 Przekonanie o konieczności ekspansji gospodarczej w kierunku wybrzeża 
oraz przeprowadzona w 1924 r. debata sejmowa na temat relacji polsko-gdań-
skich skłaniały rząd Rzeczypospolitej do przyspieszenia inwestycji. Ze względu 
na trudną sytuację gospodarczą zdecydowano o podjęciu współpracy w zakresie 
budowy portu z firmami reprezentującymi kapitał francuski. Budowę wg pla-
nów Ministerstwa Przemysłu i Handlu powierzono utworzonemu Konsorcjum 
Francusko-Polskiemu składającemu się z kilku podmiotów zagranicznych, 
przedsiębiorstwa budowlanego Skąpski i Ska oraz Banku Przemysłowego 
w Warszawie (po 1932 r. skład poszerzono o inż. W. Paszkowskiego)16. Dzia-
łalność Konsorcjum z czasem sprowadzała się w znacznej mierze do pośredni-
czenia między rządem a rzeczywistymi wykonawcami, jednak utrzymujące się 
wysokie tempo realizacji robót i stale rosnące obroty handlowe drogą morską 
skłaniały rządzących do podpisywania kolejnych umów. Pomimo oznak kry-
zysu ekonomicznego pod koniec lat 20-tych potrzeba rozbudowy Gdyni po-
zostawała poza wszelką dyskusją, gdyż port stanowił fundament rozwoju ob-
rotu międzynarodowego oraz pozostałych działów gospodarki morskiej.  
 Pomimo początkowych trudności konsekwentne działania władz na grun-
cie polityki morskiej miały fundamentalne znaczenie dla przyszłości odrodzo-
nego kraju. Warto nadmienić, że 90 lat później, we wrześniu 2012 r., Sejm RP 
przyjął specjalną uchwałę w celu uczczenia rocznicy rozpoczęcia budowy portu 
morskiego w Gdyni17. Gdynię uznano za „symbol odradzającego się po latach 

                                                                  
14 T. Wenda, Dzieje budowy portu gdyńskiego…, s. 66. 
15 Dzieje Gdyni…, s. 25. 
16 W literaturze podaje się zróżnicowane składy Konsorcjum; Zob. Dzieje Gdyni…, s. 28-29; 
Gdynia Port Rzeczypospolitej…, s. 10-11. 
17 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uczczenia 90. 
rocznicy rozpoczęcia budowy portu morskiego w Gdyni, (M.P. z 8 października 2012 poz. 707). 
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niewoli państwa polskiego, żywy pomnik wysiłku i marzeń narodu, który od-
budowując swoją państwowość, od początku stawiał sobie i realizował ambitne 
cele”. Posłowie VII kadencji w uchwale złożyli „hołd i wyrazy uznania zarówno 
budowniczym portu morskiego w Gdyni z wicepremierem Eugeniuszem 
Kwiatkowskim na czele, jak i wszystkim, którzy kolejnych latach pracowali na 
rzecz jego rozwoju”.  
 Przypomnienie w sejmowej uchwale nazwiska wicepremiera Kwiatkow-
skiego18 nie może dziwić, bowiem to właśnie on, obok inż. Wendy, wskazy-
wany jest jako najbardziej zasłużona postać dla budowy Gdyni. Urodzony 
w Krakowie inżynier chemii, polityk i ekonomista, angażował się w sprawę 
polską jeszcze w trakcie studiów na Politechnice Lwowskiej, a nawet w trakcie 
pobytu na politechnice w Monachium19. O jego politycznym i gospodarczym 
wyczuciu świadczył fakt, że choć Traktat Wersalski uznał za sukces polskiej 
dyplomacji, to mając świadomość zacofania społeczno-gospodarczego kraju 
wierzył, że postęp ekonomiczny odrodzonej Polski wymaga także pomyślnego 
rozwiązania sprawy Górnego Śląska. Stąd też aktywnie działał na rzecz jego 
przyłączenia do ojczyzny20. W 1920 r. na łamach „Przemysłu chemicznego” 
opublikował artykuł pt. Znaczenie górnośląskiego przemysłu przetwórczo-węglo-
wego dla Polski, w którym wyrażał pogląd, że „Zniszczone w czasie wojny 
i okupacji życie gospodarcze, przemysłowe i rolnicze, nie zdoła się rychło pod-
nieść i rozwinąć bez Śląska Górnego. (…) Trzeba bowiem jak najwyraźniej 
stwierdzić, że włączenie Śląska Górnego w granice państwowe Polski czy Nie-
miec, względnie utrata tego okręgu, spowodują pod każdym względem dla obu 
państw zupełnie niewspółmierne skutki i konsekwencje, posiadają zupełnie 
inny charakter i inną reprezentują wagę”21. Przypomnienie powyższych kwestii 
w kontekście rozbudowy Gdyni jest o tyle istotne, że stanowi zapowiedź jego 
późniejszych celów gospodarczych, opartych o koncepcje długofalowe i funk-
cjonalnie ze sobą powiązane, służące modernizacji całego państwa. 

                                                                  
18 Eugeniusz Kwiatkowski funkcję wicepremiera i ministra skarbu pełnił od października 1935 
r. do września 1939 r. w rządach Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego i Felicjana Sławoja 
Składkowskiego. 
19 M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski, Wrocław 2001, s. 12-13. 
20 Tamże, s. 24. 
21 „Przemysł Chemiczny: miesięcznik poświęcony sprawom polskiego przemysłu chemicznego” 
1927, nr 12, s. 177-178. 
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aby przez częściowe jej urzeczywistnienie stworzyć port mniejszych rozmiarów 
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jektu14. Pomimo tych zastrzeżeń ustawę należy odczytywać jako czytelny wyraz 
woli politycznej oraz wyraźny sygnał wysyłany władzom Wolnego Miasta, 
które początkowo lekceważyły polską inwestycję15.  
 Przekonanie o konieczności ekspansji gospodarczej w kierunku wybrzeża 
oraz przeprowadzona w 1924 r. debata sejmowa na temat relacji polsko-gdań-
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nów Ministerstwa Przemysłu i Handlu powierzono utworzonemu Konsorcjum 
Francusko-Polskiemu składającemu się z kilku podmiotów zagranicznych, 
przedsiębiorstwa budowlanego Skąpski i Ska oraz Banku Przemysłowego 
w Warszawie (po 1932 r. skład poszerzono o inż. W. Paszkowskiego)16. Dzia-
łalność Konsorcjum z czasem sprowadzała się w znacznej mierze do pośredni-
czenia między rządem a rzeczywistymi wykonawcami, jednak utrzymujące się 
wysokie tempo realizacji robót i stale rosnące obroty handlowe drogą morską 
skłaniały rządzących do podpisywania kolejnych umów. Pomimo oznak kry-
zysu ekonomicznego pod koniec lat 20-tych potrzeba rozbudowy Gdyni po-
zostawała poza wszelką dyskusją, gdyż port stanowił fundament rozwoju ob-
rotu międzynarodowego oraz pozostałych działów gospodarki morskiej.  
 Pomimo początkowych trudności konsekwentne działania władz na grun-
cie polityki morskiej miały fundamentalne znaczenie dla przyszłości odrodzo-
nego kraju. Warto nadmienić, że 90 lat później, we wrześniu 2012 r., Sejm RP 
przyjął specjalną uchwałę w celu uczczenia rocznicy rozpoczęcia budowy portu 
morskiego w Gdyni17. Gdynię uznano za „symbol odradzającego się po latach 

                                                                  
14 T. Wenda, Dzieje budowy portu gdyńskiego…, s. 66. 
15 Dzieje Gdyni…, s. 25. 
16 W literaturze podaje się zróżnicowane składy Konsorcjum; Zob. Dzieje Gdyni…, s. 28-29; 
Gdynia Port Rzeczypospolitej…, s. 10-11. 
17 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uczczenia 90. 
rocznicy rozpoczęcia budowy portu morskiego w Gdyni, (M.P. z 8 października 2012 poz. 707). 
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niewoli państwa polskiego, żywy pomnik wysiłku i marzeń narodu, który od-
budowując swoją państwowość, od początku stawiał sobie i realizował ambitne 
cele”. Posłowie VII kadencji w uchwale złożyli „hołd i wyrazy uznania zarówno 
budowniczym portu morskiego w Gdyni z wicepremierem Eugeniuszem 
Kwiatkowskim na czele, jak i wszystkim, którzy kolejnych latach pracowali na 
rzecz jego rozwoju”.  
 Przypomnienie w sejmowej uchwale nazwiska wicepremiera Kwiatkow-
skiego18 nie może dziwić, bowiem to właśnie on, obok inż. Wendy, wskazy-
wany jest jako najbardziej zasłużona postać dla budowy Gdyni. Urodzony 
w Krakowie inżynier chemii, polityk i ekonomista, angażował się w sprawę 
polską jeszcze w trakcie studiów na Politechnice Lwowskiej, a nawet w trakcie 
pobytu na politechnice w Monachium19. O jego politycznym i gospodarczym 
wyczuciu świadczył fakt, że choć Traktat Wersalski uznał za sukces polskiej 
dyplomacji, to mając świadomość zacofania społeczno-gospodarczego kraju 
wierzył, że postęp ekonomiczny odrodzonej Polski wymaga także pomyślnego 
rozwiązania sprawy Górnego Śląska. Stąd też aktywnie działał na rzecz jego 
przyłączenia do ojczyzny20. W 1920 r. na łamach „Przemysłu chemicznego” 
opublikował artykuł pt. Znaczenie górnośląskiego przemysłu przetwórczo-węglo-
wego dla Polski, w którym wyrażał pogląd, że „Zniszczone w czasie wojny 
i okupacji życie gospodarcze, przemysłowe i rolnicze, nie zdoła się rychło pod-
nieść i rozwinąć bez Śląska Górnego. (…) Trzeba bowiem jak najwyraźniej 
stwierdzić, że włączenie Śląska Górnego w granice państwowe Polski czy Nie-
miec, względnie utrata tego okręgu, spowodują pod każdym względem dla obu 
państw zupełnie niewspółmierne skutki i konsekwencje, posiadają zupełnie 
inny charakter i inną reprezentują wagę”21. Przypomnienie powyższych kwestii 
w kontekście rozbudowy Gdyni jest o tyle istotne, że stanowi zapowiedź jego 
późniejszych celów gospodarczych, opartych o koncepcje długofalowe i funk-
cjonalnie ze sobą powiązane, służące modernizacji całego państwa. 

                                                                  
18 Eugeniusz Kwiatkowski funkcję wicepremiera i ministra skarbu pełnił od października 1935 
r. do września 1939 r. w rządach Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego i Felicjana Sławoja 
Składkowskiego. 
19 M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski, Wrocław 2001, s. 12-13. 
20 Tamże, s. 24. 
21 „Przemysł Chemiczny: miesięcznik poświęcony sprawom polskiego przemysłu chemicznego” 
1927, nr 12, s. 177-178. 
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 Wydarzeniem przełomowym dla politycznej aktywności Kwiatkowskiego 
było podjęcie w kwietniu 1923 r. współpracy z Ignacym Mościckim, dyrekto-
rem Chorzowskiej Fabryki Związków Azotowych, przyszłym prezydentem 
Rzeczypospolitej. Kwiatkowski na stanowisku dyrektora technicznego fabryki 
dał się poznać jako świetny organizator22. Skala ciążących na nim zadań była 
tym większa, że stanowisko to sprawował w okresie hiperinflacji i reform pre-
miera Władysława Grabskiego, a występująca w Polsce w latach 1924-1926 
ogólna recesja przyniosła obniżenia produkcji przemysłowej przeciętne 
o 15%23. 
 Po przewrocie majowym Kwiatkowski ciesząc się zaufaniem Mościckiego 
otrzymał rekomendację na stanowisko Ministra Przemysłu i Handlu, stając się 
gospodarczą twarzą obozu sanacyjnego24. Kierując resortem od czerwca 1926 
r. do sierpnia 1930 r. przyczynił się do prawdziwego przyspieszenia budowy 
portu i miasta Gdyni oraz magistrali węglowej łączącej port ze Śląskiem. Pozy-
skanie w październiku 1927 r. pożyczki amerykańskiej w wysokości 62 mln 
dolarów oraz 2 mln funtów pozwoliło m.in. na kolejne inwestycje w Gdyni25. 
Projekty zapoczątkowane jeszcze przez rząd premiera Władysława Grabskiego 
otrzymywały wówczas ogromne wsparcie finansowe nabierając charakteru in-
westycji narodowych. Szacuje się, że sumaryczne koszty budowy portu wynio-
sły nawet powyżej 270 mln zł26. Aby oddać skalę nakładów warto odwołać się 
do zestawień, z których wynika, że wydatki na port w latach 1926-1929 sta-
nowiły przeszło 50% budżetu ministerstwa, a w kolejnych dwóch latach wciąż 
sięgały ok. 40%. 
 Biorąc pod uwagę, że port stał się kołem zamachowym gospodarki, tak 
znaczące nakłady wydają się być zrozumiałe. Inwestycjom sprzyjało wielkie za-
interesowanie Kwiatkowskiego sprawami morskimi. Świadczy o tym choćby 
fakt, że zaledwie po 10 dniach od objęcia teki ministra wraz z ministrem kolei 

                                                                  
22 M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski…, s. 31. 
23 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003, s. 265. 
24 Funkcję ministra sprawował w gabinetach: Kazimierza Bartla (08.06–24.09.1926 r., 27.09–
30.09.1926 r., 27.04.1928–13.04.1929 r., 29. 12.1929 –17.03.1930 r.); Józefa Piłsudskiego 
(02.10.1926–27.06.1928 r., 25.08–04.12.1930 r.); Kazimierza Świtalskiego (14.04–
07.12.1929 r.) i Walerego Sławka (29.03–23.08.1930 r.), za: M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiat-
kowski…, s. 37. 
25 Tamże, s. 46. 
26 R. Mielczarek, Budowa portu handlowego w Gdyni w latach 1924-1939, Gdańsk 2001, s. 238. 
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Pawłem Romockim, wizytowali port i polską marynarkę handlową27. Także 
w późniejszym okresie bywał on często na wybrzeżu zajmując się planami in-
westycyjnymi, ale też interesując się problemami mieszkańców, o czym skrzęt-
nie informowała prasa28.  
 Dzięki przejawianym przez Kwiatkowskiego zamiłowaniom publicystycz-
nym jego poglądy na politykę morską możemy poznać z licznych artykułów  
i publikacji. Zafascynowany postępem, przekonany o sprawczej sile ludzkiej 
pracy, rysował wizje uprzemysłowionej i silnej Polski, której rozwój nie może 
odbywać się w oderwaniu od morza29. W jego przekonaniu dostęp do Bałtyku 
miał fundamentalne znaczenie dla utrzymania państwowości i integralności 
granic. Entuzjazm ministra sprawiał, że władze państwowe działały w atmosfe-
rze przychylności i akceptacji dla działań rządu, a sprawa budowy Gdyni była 
kwestią narodowej dumy. Jak sam twierdził: „Nigdzie nie rozstrzygały się 
sprawy ważniejsze dla Polski, decydujące o losie pokoleń, o położeniu wielu 
milionów ludzi, sprawy nieraz niepozorne, a przecież sięgające swymi skutkami 
aż do źródeł bytu państwowego, jak właśnie tu – na brzegach morza Bałtyc-
kiego”30. 
 W publikacji Instytutu Bałtyckiego z 1934 r. budowę portu uzasadniano 
następującymi potrzebami: „I – konieczność zwiększenia ilości urządzeń por-
towych, któryby mogły podołać zwiększającemu się stale obrotowi towaro-
wemu drogą morską, do czego przestarzałe urządzenia portu gdańskiego już 
nie wystarczały, II – konieczność stworzenia warunków potrzebnych dla wy-
chowania polskiego aparatu handlowego, który mógłby odegrać czynną rolę 
w obrocie zamorskim, i wreszcie – III – konieczność stworzenia polskiej floty 
handlowej, któraby obsługiwała ten obrót”31. O ile baseny i nabrzeża były in-
westycjami publicznymi, to część powstającej w szybkim tempie infrastruktury 
magazynowej i urządzeń przeładunkowych była efektem inwestycji kapitału 

                                                                  
27 „Gazeta Gdańska” z 24.06.1926, za: M. Sokołowska, Gdynia w gazetach przez 75 lat, Gdynia 
2001, s. 9. 
28 „Gazeta Gdańska” z 01.03.1927, informowała, że minister Kwiatkowski „przyjął na audiencji 
delegację rybaków i obywateli, którzy interweniowali u p. Ministra w sprawie zamierzeń rządu 
co do wywłaszczenia gruntu na cele prywatne”, za: M. Sokołowska, Gdynia w gazetach przez 
75 lat…, s. 13. 
29 E. Kwiatkowski, Powrót Polski nad Bałtyk, Toruń 1930, s. 1-20.  
30 Fragment przemówienia Eugeniusza Kwiatkowskiego podczas pierwszego Święta Morza, 
cyt. za: A. Tarkowska, Gdynia między wojnami. …, s. 15. 
31 Gdynia Port Rzeczypospolitej…, s. 7-8. 
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miera Władysława Grabskiego, a występująca w Polsce w latach 1924-1926 
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 Po przewrocie majowym Kwiatkowski ciesząc się zaufaniem Mościckiego 
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gospodarczą twarzą obozu sanacyjnego24. Kierując resortem od czerwca 1926 
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skanie w październiku 1927 r. pożyczki amerykańskiej w wysokości 62 mln 
dolarów oraz 2 mln funtów pozwoliło m.in. na kolejne inwestycje w Gdyni25. 
Projekty zapoczątkowane jeszcze przez rząd premiera Władysława Grabskiego 
otrzymywały wówczas ogromne wsparcie finansowe nabierając charakteru in-
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22 M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski…, s. 31. 
23 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003, s. 265. 
24 Funkcję ministra sprawował w gabinetach: Kazimierza Bartla (08.06–24.09.1926 r., 27.09–
30.09.1926 r., 27.04.1928–13.04.1929 r., 29. 12.1929 –17.03.1930 r.); Józefa Piłsudskiego 
(02.10.1926–27.06.1928 r., 25.08–04.12.1930 r.); Kazimierza Świtalskiego (14.04–
07.12.1929 r.) i Walerego Sławka (29.03–23.08.1930 r.), za: M. Drozdowski, Eugeniusz Kwiat-
kowski…, s. 37. 
25 Tamże, s. 46. 
26 R. Mielczarek, Budowa portu handlowego w Gdyni w latach 1924-1939, Gdańsk 2001, s. 238. 
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Pawłem Romockim, wizytowali port i polską marynarkę handlową27. Także 
w późniejszym okresie bywał on często na wybrzeżu zajmując się planami in-
westycyjnymi, ale też interesując się problemami mieszkańców, o czym skrzęt-
nie informowała prasa28.  
 Dzięki przejawianym przez Kwiatkowskiego zamiłowaniom publicystycz-
nym jego poglądy na politykę morską możemy poznać z licznych artykułów  
i publikacji. Zafascynowany postępem, przekonany o sprawczej sile ludzkiej 
pracy, rysował wizje uprzemysłowionej i silnej Polski, której rozwój nie może 
odbywać się w oderwaniu od morza29. W jego przekonaniu dostęp do Bałtyku 
miał fundamentalne znaczenie dla utrzymania państwowości i integralności 
granic. Entuzjazm ministra sprawiał, że władze państwowe działały w atmosfe-
rze przychylności i akceptacji dla działań rządu, a sprawa budowy Gdyni była 
kwestią narodowej dumy. Jak sam twierdził: „Nigdzie nie rozstrzygały się 
sprawy ważniejsze dla Polski, decydujące o losie pokoleń, o położeniu wielu 
milionów ludzi, sprawy nieraz niepozorne, a przecież sięgające swymi skutkami 
aż do źródeł bytu państwowego, jak właśnie tu – na brzegach morza Bałtyc-
kiego”30. 
 W publikacji Instytutu Bałtyckiego z 1934 r. budowę portu uzasadniano 
następującymi potrzebami: „I – konieczność zwiększenia ilości urządzeń por-
towych, któryby mogły podołać zwiększającemu się stale obrotowi towaro-
wemu drogą morską, do czego przestarzałe urządzenia portu gdańskiego już 
nie wystarczały, II – konieczność stworzenia warunków potrzebnych dla wy-
chowania polskiego aparatu handlowego, który mógłby odegrać czynną rolę 
w obrocie zamorskim, i wreszcie – III – konieczność stworzenia polskiej floty 
handlowej, któraby obsługiwała ten obrót”31. O ile baseny i nabrzeża były in-
westycjami publicznymi, to część powstającej w szybkim tempie infrastruktury 
magazynowej i urządzeń przeładunkowych była efektem inwestycji kapitału 

                                                                  
27 „Gazeta Gdańska” z 24.06.1926, za: M. Sokołowska, Gdynia w gazetach przez 75 lat, Gdynia 
2001, s. 9. 
28 „Gazeta Gdańska” z 01.03.1927, informowała, że minister Kwiatkowski „przyjął na audiencji 
delegację rybaków i obywateli, którzy interweniowali u p. Ministra w sprawie zamierzeń rządu 
co do wywłaszczenia gruntu na cele prywatne”, za: M. Sokołowska, Gdynia w gazetach przez 
75 lat…, s. 13. 
29 E. Kwiatkowski, Powrót Polski nad Bałtyk, Toruń 1930, s. 1-20.  
30 Fragment przemówienia Eugeniusza Kwiatkowskiego podczas pierwszego Święta Morza, 
cyt. za: A. Tarkowska, Gdynia między wojnami. …, s. 15. 
31 Gdynia Port Rzeczypospolitej…, s. 7-8. 
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prywatnego pobudzanego systemem ulg i zwolnień. O rentowności przedsię-
wzięcia decydował rozwój handlowy. Imponuje fakt, że o ile w 1929 r. przez 
port przechodziło10% polskiego handlu, to w 1933 r. było to już 37%32, 
a w 1938 r. odsetek osiągnął aż 47%33. Szczegółowego opisu portowej infra-
struktury z połowy lat 30-tych dostarcza wspomniana publikacja Instytutu 
Bałtyckiego. Odrębnym zagadnieniem była tocząca się ze zmiennym szczę-
ściem budowa przemysłu okrętowego i Stoczni Marynarki Wojennej. 
 Sam port dzielił się na port zewnętrzny, powstały przez budowę sztucz-
nych terenów oraz wewnętrzny powstały przez bagrowanie w lądzie. Na Na-
brzeżu Polskim powstały krótko i długoterminowe składy drobnicy. W porcie 
magazynowano i przerabiano owoce egzotyczne, a nawet znajdowała się doj-
rzewalnia bananów. Przez Gdynię przechodziły m.in. towary takie jak zboża 
i cukier, ale też pochodząca z lasów państwowych tarcica. Dumą portu była 
Chłodnia Portowa wybudowana w 1930 r. wg belgijskiego projektu, będąca 
drugim co do wielkości tego typu obiektem na świecie. Jej całkowita po-
wierzchnia składowa funkcjonalistycznego budynku wynosiła 14000 m2, 
w tym 7000m2 pomieszczeń chłodniczych przeznaczonych głównie do składo-
wania eksportowanych jaj, masła czy bekonów oraz importowanych owoców 
i ryb34. Oznaczało to możliwość zdeponowania ok. 700 wagonów towarów, 
a po rozbudowie chłodni jej pojemność sięgała nawet ok. 1100 wagonów. Flota 
rybacka korzystała z Nabrzeża Rybnego z przetwórniami i wędzarniami oraz 
urządzeniami do obsługi kutrów. Warto wspomnieć o Hali Rybnej przy Na-
brzeżu Angielskim „zaopatrzonej w najbardziej nowoczesne urządzenia chłod-
nicze, w podręczne lodownie oraz w halę aukcyjną dla sortowania i przecho-
wywania świeżych i mrożonych ryb”35. Na terenie portu działały liczne przed-
siębiorstwa zaopatrzone w urządzenia niezbędne do rozładunku i składowania 
towarów – tytoniu, tłuszczów, nawozów azotowych. Potrzebom przemysłu 
przetwórczego służyło Nabrzeże Indyjskie, przy którym powstała pięciopię-
trowa, w pełni zautomatyzowana łuszczarnia ryżu o maksymalnej wydajności 
150 000 ton, czy olejarnia przetwarzająca rocznie ok. 100 000 ton surowca 

                                                                  
32 Tamże, s. 45. 
33 Dzieje Gdyni…, s. 37. 
34 Gdynia Port Rzeczypospolitej…, s. 20. 
35 Tamże, s. 17. 
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pochodzącego z różnych zakątków globu – m.in. Argentyny, Chin czy Afryki 
Zachodniej36. 
 Port posiadał również strefę wolnocłową położoną przy basenie im. mini-
stra Kwiatkowskiego, otoczonym nabrzeżami Amerykańskim, Czechosłowac-
kim i Rumuńskim. Mieściły się tam biura celne i magazyn rządowy do prze-
chowywania bawełny, a w II połowie lat 30-tych miały powstać zakłady prze-
mysłowe. Zdaniem Józefa Borowika, ówczesnego dyrektora Instytutu Bałtyc-
kiego, „strefa wolnocłowa, będąca nieodzowną częścią każdego wielkiego 
portu, stała się koniecznością dla portu gdyńskiego, wobec coraz to zwiększa-
jącego się międzynarodowego znaczenia portu, oraz przewidywanego ożywio-
nego tranzytu przez Gdynię do jej głębokiego zaplecza t.j. Czechosłowacji 
i Rumuni itd.”37.  
 Ogromne znaczenie, daleko wyrastające poza sam port, miały inwestycje 
w tzw. Basenie Węglowym i sama kwestia eksportu węgla prowadzona przez 
liczne koncerny działające na terenie nabrzeża Śląskiego, Mola Węglowego, 
Nabrzeża Duńskiego. Dynamiczny rozwój tej branży w obrębie portu wiąże się 
z załamaniem polskiego eksportu węgla do Niemiec w 1925 r. oraz wejściem 
na rynki skandynawskie, które otworzyły się w 1926 r. ze względu na wielo-
miesięczny strajk górników angielskich. Niechęć władz Wolnego Miasta do 
lepszego przystosowania portu gdańskiego do eksportu czarnego złota wymusił 
przyśpieszenie inwestycji w Gdyni, gdzie z czasem pojawiły się urządzenia ta-
śmowe i specjalistyczne dźwigi pozwalające na przeładunek 600 ton surowca 
na godzinę oraz wywrotnice wagonów o wydajności 450 ton38.  
 W styczniu 1933 r. ,,Codzienna Gazeta Handlowa” na pierwszej stronie 
informowała o rozwoju i sile portu gdyńskiego. W zamieszczonym artykule pt. 
Gdynia nasze okno na świat czytamy: „W szarzyźnie dzisiejszych dni kryzyso-
wych, w dobie przesilenia i ogólnej depresji gospodarczej, jak jasny promień 
światła pada w dusze Polaka świadomość, że tam, nad polskiem Morzem, nad 
Bałtykiem rośnie z roku na rok to dzieło zbiorowego wysiłku i energii społe-
czeństwa, że Gdynia nasza spełnia już dziś centralną rolę w naszym eksporcie 

                                                                  
36 Tamże, s. 22-23. 
37 Tamże, s. 25. 
38 Tamże, s. 15. 
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32 Tamże, s. 45. 
33 Dzieje Gdyni…, s. 37. 
34 Gdynia Port Rzeczypospolitej…, s. 20. 
35 Tamże, s. 17. 
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36 Tamże, s. 22-23. 
37 Tamże, s. 25. 
38 Tamże, s. 15. 
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zagranicznym i odgrywa rolę tych naturalnych płuc dla organizmu gospodar-
czego naszego państwa”39. Prezentowany entuzjazm nie wydaje się być nad-
mierny. Rozbudowywane w kolejnych latach urządzenia przeładunkowe i ma-
gazyny pozwoliły na osiągnięcie przepustowość portu rzędu 10 mln ton, co 
oznacza że pierwotne założenie 2,5 mln ton przekroczono czterokrotnie40. 
Tym samym Gdynia nie tylko dystansowała Gdańsk ale stała się największym 
portem na Bałtyku. Wystarczy tylko dodać, że po zakończeniu budowy nie-
zbędnej infrastruktury w 1935 r. baseny portowe zajmowały 320 ha a port miał 
8,8 km nabrzeża powstałego z zastosowaniem wówczas nowatorskiej technolo-
gii zatapianych skrzyń betonowych, tzw. kesonów41. Transport lądowy w ob-
rębie portu usprawniały tory kolejowe, których długość już w 1934 r. wynosiła 
około 150 km. Eksport stanowiący 83% obrotów portu obejmował głównie 
ładunki masowe, natomiast 17% import dotyczył cennej drobnicy42. Dla ob-
sługi handlu powstawały państwowe i prywatne spółki żeglugowe, których 
statki za port macierzysty miały właśnie Gdynię.  
 Dopełniając obrazu przedsięwzięcia trzeba wspomnieć o wybudowanym 
w latach 30-tych Basenie Prezydenta służącym obsłudze ruchu przybrzeżnego 
i turystycznego oraz o Molu Pasażerskim, sąsiadującym z Basenem Węglowym, 
gdzie wg projektu architektonicznego Wacława Tomaszewskiego powstał dwo-
rzec morski z magazynem tranzytowym, których powierzchnia wynosiła odpo-
wiednio 1065 m2 i 8280 m2 43. Nowoczesny, trzypiętrowy budynek dworca 
powstał w bardzo szybkim tempie w latach 1932-1933 i został otworzony 
8 grudnia 1933 r. w obecności najwyższych władz państwowych. Moderni-
styczny gmach mieścił kasy biletowe, poczekalnie z przechowalnią bagażu, re-
staurację a nawet gabinety lekarskie służące obsłudze głównie ruchu emigracyj-
nego i dalekomorskiego ruchu pasażerskiego, który w roku budowy obiektu 
wynosił blisko 21 tys. pasażerów. Warto nadmienić, że w 1934 r. pasażerowie 
mogli podróżować z Gdyni na 36 regularnych liniach, a port posiadał połącze-
nie ze 180 portami na świecie, zarówno w Europie, jak i na Bliskim Wschodzie, 
w obu Amerykach a nawet w Australii. To stąd od 1935 r. do Nowego Jorku 

                                                                  
39 A. Brzeg, Gdynia nasze okno na świat, „Codzienna Gazeta Handlowa” 1933, nr 21, s. 1. 
40 Dzieje Gdyni…, s. 29. 
41 A. Tarkowska, Gdynia między wojnami. …, s. 34. 
42 Dzieje Gdyni…, s. 37. 
43 Gdynia Port Rzeczypospolitej…, s.14 

Gdynia -  otwierając okno na świat 

19 

wyruszał słynny transatlantyk MS „Piłsudski” a rok później tutaj cumował bliź-
niaczy MS „Batory”. Jak widać nie przypadkowo od maja 2015 r. Dworzec 
Morski w Gdyni mieści Muzeum Emigracji. 
 Dynamicznemu rozwojowi portu towarzyszyło powstanie nowego miasta. 
Jednak jak zauważa Andrzej Szczerski, „o ile strategiczne inwestycje portowe 
poddawano ścisłemu planowaniu i kontroli, rozwijające się żywiołowo osad-
nictwo pozostawiono własnemu losowi”44. Do sporządzenia pierwszych pla-
nów urbanistycznych Gdyni przystąpiono w 1925 r., a na wskroś nowoczesny 
plan śródmieścia wykonany przez Adama Kuncewicza pod kierunkiem Ro-
mana Felińskiego przyjęto dopiero w 1926 r. Reprezentacyjne śródmieście 
miało zostać otwarte na morze i oparte na osi wschód-zachód. Główna arteria 
została otoczona siatką prostopadłych ulic komunikujących dzielnicę mieszka-
niową od strony południowej i dzielnicę portową na północy. Oś miała pro-
wadzić do nadmorskiego placu. Niestety z czasem miasto musiało zrezygnować 
z cennych urbanistycznie terenów na rzecz priorytetowo traktowanego prze-
mysłu portowego, chociażby ze względu na konieczność budowy wspomnianej 
bazy przeładunkowej węgla. Wprawdzie koncepcje z 1926 r. nie doczekały się 
realizacji, jednak koncepcje osi reprezentacyjnej i otwarcia centralnej części na 
morze były powtarzane w późniejszych planach śródmieścia45. Ostatecznie po-
wstały układ urbanistyczny, a także układ pirsów z Molem Południowym zbu-
dowanym na przedłużeniu osi ul. 10 Lutego i skweru Kościuszki, decydują 
o szczególnej perspektywie widokowej na Bałtyk. Jak zauważa Andrzej Szczer-
ski „Centrum Gdyni otwarte w stronę Bałtyku podkreślało nie tylko związek 
miasta z morzem, ale także znaczenie gdyńskiej „ramy na świat” dla całego 
kraju”46. Należy podkreślić, że wzniesione od podstaw miasto otrzymało 
spójny i w pełni modernistyczny charakter, stając się jedynym tego typu zespo-
łem zabudowy w Polsce i jednym z nielicznych na świecie. Nasycone cenną 
architektura centrum sprawia, że Gdynia nazywana jest perłą modernizmu.  

                                                                  
44 A. Szczerski, Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-
Wschodniej 1918-1939, Łódź 2010, s. 210. 
45 M. J. Sołtysik, Modernistyczne centrum miasta - ewolucja idei Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni 
1926-2007, [w:] Architektura pierwszej połowy XX w. i jej ochrona w Gdyni i w Europie, 
red. M. J. Sołtysik, R. Hirsch, Gdynia 2011, s. 51-62. 
46 A. Szczerski, Modernizacje. …, s. 217. 
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zagranicznym i odgrywa rolę tych naturalnych płuc dla organizmu gospodar-
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mierny. Rozbudowywane w kolejnych latach urządzenia przeładunkowe i ma-
gazyny pozwoliły na osiągnięcie przepustowość portu rzędu 10 mln ton, co 
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42 Dzieje Gdyni…, s. 37. 
43 Gdynia Port Rzeczypospolitej…, s.14 

Gdynia -  otwierając okno na świat 

19 

wyruszał słynny transatlantyk MS „Piłsudski” a rok później tutaj cumował bliź-
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44 A. Szczerski, Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach Europy Środkowo-
Wschodniej 1918-1939, Łódź 2010, s. 210. 
45 M. J. Sołtysik, Modernistyczne centrum miasta - ewolucja idei Dzielnicy Reprezentacyjnej Gdyni 
1926-2007, [w:] Architektura pierwszej połowy XX w. i jej ochrona w Gdyni i w Europie, 
red. M. J. Sołtysik, R. Hirsch, Gdynia 2011, s. 51-62. 
46 A. Szczerski, Modernizacje. …, s. 217. 
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 Dynamicznie rozwijający się port, szansa na pracę i zewsząd rozbudzane 
nadzieje sprawiały, że nowe miasto wypełniały masy ludzi ze wszystkich zakąt-
ków kraju, a nawet z zagranicy. W 1922 r., a więc w chwili podjęcia decyzji 
o budowie portu, Gdynia liczyła 1,3 tys. mieszkańców, natomiast kiedy 
10 lutego 1926 r.47 Rada Ministrów wydała rozporządzenie o nadaniu Gdyni 
praw miejskich liczba ta wynosiła już 12 tys., by w 1939 r. wzrosnąć do impo-
nujących 127 tys.48. Dynamika przyrostu mieszkańców była zatem niespoty-
kana. W maju 1929 r. ,,Dziennik Gdyński” informował, że od 1921 r. liczba 
ludności zwiększyła się 10 krotnie a do miast miesięcznie przyjeżdża 700 
osób49. Ta sama gazeta w czerwcu 1931 r. nazywała Gdynię „miastem przy-
szłości”, zauważając, że codziennie powiększa się ono o 30 mieszkańców, wy-
rastając do poważnych rozmiarów ośrodka handlowego, pracowniczego i miej-
skiego50. Co ważne nowi gdynianie szybko identyfikowali się z wybrzeżem, 
czując się jego gospodarzami, a w ciągu niespełna dwóch dekad między miesz-
kańcami wytworzyła się szczególna więź społeczna51. W tym też można upa-
trywać źródeł bohaterstwa ludności cywilnej, która w pierwszych dniach wrze-
śnia 1939 r. wykazując się patriotyzmem stanęła solidarnie w obronie swojego 
miasta, narażając się na późniejsze represje i wysiedlenia do Generalnego Gu-
bernatorstwa52. Wspaniałą kartę zapisała wówczas młodzież, pracownicy portu 
i zakładów przemysłowych gromadzący środki finansowe, żywność i wykazując 
się ofiarną pracą przy budowie umocnień ziemnych. 
 Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkim udawało się odnieść spodzie-
wany sukces, a znaczącą bolączką rozbudowującego się ośrodka była trudna 
sytuacja mieszkaniowa. W 1929 r. ,,Dziennik Gdyński” informował, że przy-
rostowi mieszkańców nie towarzyszy dostatecznie szybki rozwój zabudowy, co 
sprawia, że tylko 80% Gdynian „posiada możliwe pomieszczenia”53. Ze 
                                                                  
47 Formalnie prawa miejskie wchodziły w życie 4 marca 1926 r. 
48 A. Tarkowska, Gdynia między wojnami. …, s. 16. 
49 Rozbudowa Miasta, „Dziennik Gdyński” z 25.03.1929, za: M. Sokołowska, Gdynia w gazetach 
przez 75 lat…, s. 22. 
50 Gdynia 50-cio tysięcznym miastem, „Dziennik Gdyński” z 14.07.1931, za: M. Sokołowska, 
Gdynia w gazetach przez 75 lat…, s. 31. 
51 M. Kardas, Gdynia i jej mieszkańcy w przestrzeni publicznej dwudziestolecia międzywojennego 
w Polsce, [w:] Człowiek w Europie. Człowiek wobec problemów XIX i XX wieku, red. M. Franz, 
M. Kardas, Toruń 2011, s. 157. 
52 Tamże, s. 159. 
53 Rozbudowa Miasta, „Dziennik Gdyński” 25.05.1929, za: M. Sokołowska, Gdynia w gazetach 
przez 75 lat…, s. 22. 
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względu na kryzys gospodarczy i braki kredytów aż 30 rozpoczętych budów 
nie mogło być ukończonych. Trudna sytuacja lokalowa utrzymywała się także 
w kolejnych latach. Zbigniew Uniłowski opisując miasto na łamach ,,Wiado-
mości Literackich” w 1937 r. zauważał, że „jeśli już się połączyły domy muro-
wane, solidarnie tworząc ulicę, to i wówczas oczekuje co trzeci na jaki taki 
przyodziewek z tynku, wrzeszcząc narazie krwawą nagością cegły(…)”54. Co 
może zaskakiwać, nie wszystkim udawało się znaleźć godziwe zajęcie: 
„W Gdyni jest bezrobocie: spłynęło tu w swoim czasie mnóstwo biedoty z ca-
łego kraju a nawet z zagranicy, istne karawany, pielgrzymki rodzin pieszo wlo-
kące się miesiącami, z dobytkiem w taczkach (…)”55. Wspomniane problemy 
sprawiały, że głownie poza centrum powstało kilka enklaw biedy nazwanych 
m.in. Drewnianą Warszawą, Meksykiem czy Pekinem. Ich wspólny obraz 
można oddać słowami Uniłowskiego: „(…) wzgórze obficie pokryte pluga-
wemi ruderami. Wieje stamtąd kwaśnym, jadowitym smętkiem. Jest tylko 
jedna pompa na 5 000 mieszkańców tego piekiełka”56.  
 Niezależnie od wszelkich trudności w okresie międzywojennym miasto 
stało się synonimem sukcesu i prosperity, a kwestie takie jak bezrobocie, braki 
infrastruktury i problemy mieszkaniowe schodziły na dalszy plan57. Informacje 
na temat sukcesu polski Morskiej docierały do opinii publicznej wszystkimi 
możliwymi kanałami. Nad Bałtyk docierali dziennikarze, naukowcy, malarze, 
filmowcy i pisarze. Najbardziej znaną powieścią o Pomorzu jest opublikowany 
w 1922 r. Wiatr od morza zauroczonego polskim wybrzeżem Stefana Żerom-
skiego, który otrzymał za nią nagrodę Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. W 1925 r. pisał on: „Powiedzą mi, oczywiście, iż to 
nie sprawa i zadanie poetów — porty budować. Lecz trzeba ten port, jego ob-
raz, jego niezbędną konieczność, jego narodowe widziadło w duszach ludzkich 
wykuwać, ryć w sercach, ciosać w granicie woli. Trzeba otoczyć to dzieło po-
spólną miłością. Trzeba je za dnia i w nocy budować wszystkiemi ziemiami 
i całym narodem”58. Warto nadmienić, że uznanie dla działalności pisarza było 
tak duże, iż od 1936 r. twórcy zajmujący się tematyką Gdyni mogli ubiegać się 

                                                                  
54 Z. Uniłowski, Gdynia na co dzień, „Wiadomości Literackie” 1937, nr 27, s. 16.  
55 Tamże 
56 Tamże 
57 A. Szczerski, Modernizacje. …, s. 244. 
58 S. Żeromski, Port w Gdyni, [w:] Pisarze polscy Kresom zachodnim, Warszawa 1925, s. 7. 
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przez 75 lat…, s. 22. 
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o nagrodę jego imienia przyznawaną przez władze miasta59. Tematyka morska 
była także podejmowana w pozycjach kierowanych do dzieci. Do najmłod-
szych adresowane były Ilustrowane przygody Koziołka Matołka z 1933 r. autor-
stwa Kornela Makuszyńskiego, natomiast do młodzieży jego powieść Wielka 
Brama z 1935 r. Motyw morza obecny był w malarstwie oraz filmie. W okresie 
rozwoju polskiej kinematografii w latach 30-tych Gdynia dość często pojawiała 
się na srebrnym ekranie szczególnie, przy czym pierwszym filmem zrealizowa-
nym w całości w Gdyni był powstały w 1929 r. obraz pod tytułem „Pod ban-
derą miłości”60. Wyobrażenie Gdyni jako miejsca szczególnego na mapie Pol-
ski utrwalały także działania propagandowe, a odpowiednio kreowany przekaz 
trafiał m.in. do okolicznościowych publikacji kształtując świadomość obywa-
teli i konsolidujących ich wokół wspólnej sprawy61. 
 W szeroko rozumianą popularyzację problematyki morskiej wpisywała się 
działalność Instytutu Bałtyckiego. Placówka naukowa założona w 1925 r. 
w Toruniu, faktycznie prowadząca badania od 1927 r., początkowo od 1931 
r. posiadała w Gdyni oddział a w 1937 r. została tutaj ostatecznie przenie-
siona62. Zatrudnieni w Instytucie specjaliści prowadzili analizy polityki bałtyc-
kiej, zajmowali się problematyką handlu i transportu morskiego oraz doku-
mentowaniem życia portowego. Wyniki badań, publikowane także w językach 
obcych, były dostępne szerokiemu gronu m.in. w ramach Biblioteczki Bałtyc-
kiej. Z myślą o oddziaływaniu na skalę międzynarodową w 1935 r. pojawił się 
pierwszy egzemplarz czasopisma „Baltic Countries”. Jak przekonywano na jego 
łamach, Gdynia miała polityczną i gospodarczą funkcję stabilizującą dla pań-
stw regionu, a Polska dla państw nowej Europy stawała się naturalnym lide-
rem63. Instytut Bałtycki stał na stanowisku, że: „Obszar ciążenia Gdyni nie 

                                                                  
59 A. Szczerski, Modernizacje. …, s. 247. 
60 M. Hybiak, Gdynia w międzywojennej twórczości filmowej, [w:] „Zeszyty Gdyńskie” 2012, 
nr 7, s. 59-65. 
61 M. Kardas wśród publikacji wymienia m.in.: Kronika o polskim morzu. Dzieje walk, zwycięstw 
i pracy, red. C. Peche, Warszawa 1930 r.; XV lat polskiej pracy na morzu, red. A. Majewski, 
Gdynia 1938 r., Zob. M. Kardas, Gdynia i jej mieszkańcy w przestrzeni publicznej dwudziestolecia 
międzywojennego w Polsce, [w:] Człowiek w Europie. Człowiek wobec problemów XIX i XX 
wieku…, s. 164-165.  
62 J. Borowik, Pięć lat pracy Instytutu Bałtyckiego (1927-1932), Toruń 1932; B. Piotrowski, 
W służbie nauki i narodu: Instytut Bałtycki w latach 1925-1939, Poznań 1991. 
63 A. Szczerski, Modernizacje. …, s. 243-244. 
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ogranicza się (…) do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieją duże możli-
wości do przewozu tranzytowego surowców hutniczych do Czechosłowacji, 
która dla portu gdyńskiego okazała duże zainteresowanie. Rozpoczął się obrót 
tranzytowy przez Gdynię z Rumunią, Węgrami i Rosją. W miarę rozbudowy 
portu i rozwoju jego połączeń, obszar ciążenia nabywa warunków dalszego 
zwiększania”64. 
 Organizacją społeczną prężnie działającą na rzecz wspierania idei „Polski 
Morskiej” była Liga Morska i Kolonialna, dysponująca własnymi miesięczni-
kami o nakładach sięgających nawet powyżej 200 tysięcy egzemplarzy65. Liga 
skupiająca w 1939 r. blisko milion członków zjednoczonych wokół zagadnień 
morskich, chciała „naród od wieków lądowy i rolniczy, przemienić na twar-
dych i śmiałych ludzi morza”66. Idąc w ślady propagandy mocarstw kolonial-
nych organizacja w masowo wydawanych publikacjach rozbudzała nadzieje na 
włączenie się Polski w proces kolonizacji, sugerując że posiadanie zamorskich 
terytoriów oznacza rozwój gospodarczy ojczyzny i niesie postęp krajom Trze-
ciego Świata67. Ponadto starając się eksponować znaczenie polskiej obecności 
nad Bałtykiem Liga organizowała przy wsparciu władz centralnych tzw. Święto 
Morza. Pierwsze inicjatywy w tym zakresie miały miejsce w 1923 r., kiedy to 
w noc świętojańską zorganizowano festyn z zabawami, śpiewem, przemówie-
niami oficjeli i puszczaniem wianków68. Zakrojone na szeroką skalę święto zor-
ganizowano dopiero 31 lipca 1932 r. z inicjatywy Andrzeja Wachowiaka, dzia-
łacza gdyńskiego oddziału Ligi. Uroczystości zorganizowano na wzór analo-
gicznych obchodów w innych krajach europejskich i miały one charakter pa-
triotycznym, z elementami religijnymi i folklorystycznymi. Informacje o ob-
chodach były z wyprzedzeniem nagłośnione przez radio i prasę, wzywające do 
masowego udziału w uroczystościach. Szacuje się, że w wydarzeniu uczestni-
czyło około 100 tys. osób z całego kraju, którzy na miejscu znaleźli zaplecze 
gastronomiczne, noclegowe i medyczne. Ponadto podróżni udający się nad 
Bałtyk pociągami mogli zakupić bilety w obniżonej cenie dzięki decyzji Mini-
sterstwa Komunikacji. Obchody uświetniła obecność prezydenta Ignacego 

                                                                  
64 Dzieje Gdyni…, s. 33; Gdynia Port Rzeczypospolitej…, s. 10.  
65 A. Szczerski, Modernizacje. …, s. 238. 
66 A. Tarkowska, Gdynia między wojnami. …, s. 51. 
67 A. Szczerski, Modernizacje. …, s. 238. 
68 A. Tarkowska, Gdynia między wojnami. …, s. 51. 
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Mościckiego, marszałków Sejmu Kazimierza Świtalskiego i Senatu Władysława 
Raczkiewicza, premiera Aleksandra Pystora oraz ministra Kwiatkowskiego69. 
W kolejnych latach święto odbywało się w dniu 29 lipca, tj. w dniu świętych 
Piotra i Pawła, patronów rybaków. Równoległe wydarzenia organizowano 
także w głębi kraju. Dni Morza miały zrytualizowaną formułę i nadano im 
quasi-religijny charakter poprzez wykorzystanie stosownej symboliki czy też 
trawestację ludowych tradycji70. Wykorzystanie broszur, plakatu, fotomontażu 
oddziaływało na kulturę masową budując „światopogląd morski”. Święto 
uzmysławiało szerokim rzeszom społeczeństwa znaczenie polityczne i gospo-
darcze płynące z dostępu do skrawka własnego wybrzeża. Przekaz płynący 
z obchodów Święta Morza oddają słowa wypowiedziane w Gdyni w 1937 r. 
przez wicepremiera Kwiatkowskiego: „Co roku Polska czuje się więcej pań-
stwem morskim, co roku rosną jej morskie ambicje i potrzeby”71.  

Bez wątpienia budowa Gdyni stanowi ważny rozdział w historii naszego 
kraju. Powstanie gdyńskiego portu i rozwój miasta jest dowodem moderniza-
cyjnych ambicji odrodzonego państwa Polskiego, które chcąc uczestniczyć 
w przemianach ówczesnego świata przyjęło tożsamość „Polski Morskiej”. 
W ocenie Andrzeja Szczerskiego Gdynia jest przykładem spełnionego awan-
gardowego marzenia „o zbudowaniu nowej rzeczywistości i transformacji 
świata na wielką skalę”72. Mówi on wręcz o bezprecedensowym osiągnięciu nie 
tylko w skali Polski, ale całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej73. Dziś 
dawny symbol nowoczesności jest zarówno atrakcyjnym turystycznie zabyt-
kiem, jak i nowoczesnym ośrodkiem gospodarczym, naukowym i kulturalnym. 
Współczesna Gdynia licząca ponad 250 tys. mieszkańców staje się zatem ży-
wym pomnikiem międzywojennych koncepcji politycznych i gospodarczych. 
 
 
 
 
 

                                                                  
69 Tamże. 
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Koncepcje społeczne i ustrojowe 
polskiego ruchu monarchistycznego 

w latach 30-tych XX wieku 

 
 
 
Wybrane organizacje monarchistyczne i działacze rojalistyczni w II Rze-
czypospolitej do roku 1930 

 Kiedy w 1918 r. państwo polskie powróciło na mapę świata, istniało kilka 
ośrodków myśli społecznej i politycznej debatujących na temat tego, jak powi-
nien wyglądać kraj odrodzony po 123 latach. Współcześnie niemal zapomina 
się o tym, że ustrój republikański nie był jedynym, który proponowano jako 
ten, który miał kształtować życie społeczne i gospodarcze II Rzeczypospolitej. 
Jeszcze przed odrodzeniem państwowości polskiej, podwaliny pod dyskusję na 
temat restauracji monarchii w Polsce, dała praca Gustawa Doboszyńskiego, 
opublikowana 27 maja 1917 r., zatytułowana Problem dynastii. Postulował 
w niej osadzenie na tronie polskim władcy pochodzącego z któregoś z rodów 
niemieckich, dlatego że to właśnie dzięki państwom centralnym, udało się od-
zyskać niepodległość. Według Doboszyńskiego ze względu na koligacje ro-
dzinne z dynastią Piastów i Jagiellonami, optymalnym wyborem byłaby dyna-
stia habsbursko-lotaryńska1. Doboszyński nie był w swoich poglądach osamot-
niony, gdyż za ustrojem monarchicznym opowiadał również się Leszek Gem-
barzewski, który upatrywał w nim zabezpieczenia przed zagrożeniami, które 
niosła ze sobą demokracja2. W 1919 r. grupa warszawskich studentów, w skład 
której weszli m.in.: książę Zdzisław Massalski, Jerzym de Virion, wspomniany 

                                                            
1 J. Majchrowski, Ugrupowania monarchistyczne w latach Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 
1988, s. 9. 
2 L. Gembarzewski, Monarchizm, „Liberum Veto” 1919, nr 39, s. 2. 
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wyżej Leszek Gembarzewski, jego brat Miłosz oraz Zbigniew Dobiecki, powo-
łała do życia Akademickie Koło Jedności Narodowej, które 10 listopada 1919 
r. zmieniło nazwę na Organizację Młodzieży Narodowo-Zachowawczej. Klu-
czowym postulatem programowym przez jej założycieli było wprowadzenie 
w Polsce monarchii3. Od momentu odzyskania niepodległości ważnym ele-
mentem działalności polskich monarchistów była działalność wydawnicza, 
której efektem była publikacja i rozpowszechnianie takich pism jak „Miesięcz-
nik Akademicki” oraz „Bez przyłbicy”4. Jakkolwiek aktywność Organizacji 
Młodzieży Narodowo-Zachowawczej rozwijała się dość prężnie w pierwszych 
dwóch latach po odzyskaniu niepodległości, w okresie wojny polsko – bolsze-
wickiej można zaobserwować regres organizacyjny. Wielu jej członków zaist-
niała sytuacja polityczna, zmusiła do wstąpienia do wojska i walki przeciwko 
bolszewickiej Rosji. W jednym ze starć życie stracił m.in. prezes Organizacji, 
książę Massalski, lecz po zakończeniu działań wojennych działalność wzno-
wiono5. W 1922 r. doszło w Poznaniu do Zjazdu Wszechpolskiego, na którym 
zapadła decyzja o zmianie ostatniego członu nazwy. Organizację Młodzieży 
Narodowo-Zachowawczej zastąpiła Organizacja Młodzieży Monarchistycznej. 
Zmiana ta jeszcze wyraźniej podkreślić miała główne polityczne żądanie grupy, 
czyli przywrócenie dziedzicznej monarchii konstytucyjnej opartej na „tradycji 
Piastów i Jagiellonów” oraz „wiekopomnej Reformie” z 3 maja 1791 roku6. 
Wiceprezes koła poznańskiego, Stanisław Zabiełło, charakteryzował członków 
Organizacji Młodzieży Monarchistycznej, pisząc że: „Wspólny był nam kult 
przeszłości szlacheckiej, konserwatyzm typu torysów angielskich, a więc postęp 
hamowany przez tradycję, klasyczny liberalizm ekonomiczny XIX wieku, pa-
triotyczny nacjonalizm bez ciasności i doktrynerskości endeckiej oraz przyjęte 
od szkoły krakowskiej uznanie potrzeby silnej władzy. Wszystko to powodo-
wało, że jako jedyną receptę na odczuwane głęboko wady i bolączki polskiej 
rzeczywistości politycznej widzieliśmy monarchizm wzorowany na maurrasow-
skiej doktrynie Action Française”7. Pod przywództwem Jana Moszyńskiego 

                                                            
3 Z. Dobiecki, Republika czy monarchja, „Miesięcznik Akademicki” 1920, nr 2, s. 22-23. 
4 P. Döerre, Konserwatywni i narodowi – Organizacja Młodzieży Monarchistycznej w II Rzeczypo-
spolitej, „Pro Fide Rege et Lege” 1999, nr 2, s. 13. 
5 „Bez przyłbicy” 1921, nr 11. 
6 „Biuletyn Polityczny” 1927, nr 2-3.  
7 S. Rudnicki, Działalność polityczna polskich konserwatystów 1918-1926, Wrocław 1981, s. 112. 
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Organizacja rozpoczęła promowanie idei monarchicznych na wyższych uczel-
niach, głównie w Warszawie, Krakowie i Wilnie, a także wsparła w wyborach 
parlamentarnych Chrześcijański Związek Jedności Narodowej. 
 W tym samym roku wydana została drukiem praca prawnika Stanisława 
Paciorkowskiego, poświęcona analizie porównawczej konstytucji majowej 
i marcowej, w której autor wyraźnie opowiadał się za monarchią dziedziczną 
o charakterze konstytucyjnym, które to rozwiązania ustrojowe proponowała 
konstytucja 3 maja: Paciorkowski pytał: „I jakże się urządza Rzeczypospolita? 
Całe zaufanie swoje, całe rządy składa znowu w ręce gromady. Gromada sej-
mowa! Toż to ta sama anarchia, ten sam nierząd, który już raz zgubił Polskę? 
(…) Tylko jednoosobowa władza kierująca gromadą, ale od niej niezależna, 
winna była urządzać Polskę i dziś jeszcze tworzyć silny i sprężysty rząd”8. Wi-
dać zatem, że lata I wojny światowej jak i pierwsze lata odrodzonej Rzeczypo-
spolitej, przyniosły swego rodzaju „ożywienie monarchistyczne”. Nie brako-
wało wówczas ludzi zaangażowanych w propagowanie w Polsce idei monarchii 
oraz osadzenia na polskim tronie króla. Niektórzy z nich, jak Leszek Gemba-
rzewski, poświęcili tej idei całą swoją karierę dziennikarską i konsekwentnie 
byli jej wierni przez okres dwudziestolecia międzywojennego. 

Ustrój państwa według polskich monarchistów 

 Naczelne miejsce w publicystyce monarchistycznej nie tylko lat trzydzie-
stych XX w., ale całego dwudziestolecia międzywojennego, zajmowała kwestia 
udowodnienia wyższości ustroju monarchistycznego nad republikańskim. Jak-
kolwiek większość ugrupowań i publicystów reprezentujących poglądy monar-
chistyczne rzadko w sposób merytoryczny odnosiła się do wykazania różnic 
pomiędzy republiką, a monarchią na korzyść monarchii. Zazwyczaj postulat 
ten był traktowany jako prawda nadrzędna. Wyjątkiem w tej kwestii były po-
glądy Leszka Gembarzewskiego, który w swoich artykułach „punktował” wady 
republiki. Za najważniejszą różnicę podawał fakt, że rządy republikańskie są 
fikcją, gdyż forsując hasło „równości”, w rzeczywistości oddaje się władzę 
w ręce oligarchicznej grupy rządzącej. Zwracał również uwagę na fakt, że zo-
staje ona wybrana nie poprzez całość narodu, lecz przez jego część, przy czym 

                                                            
8 S. Paciorkowski, Dwie konstytucje. Wielka i mała z 3go Maja 1791 r. i z 17go Marca 1921 r., 
Poznań 1922, s.11-12. 
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rządzący są odpowiedzialni za swoją politykę przed wyborcami jedynie w trak-
cie trwania mandatu, co samo w sobie tworzy sytuację, gdzie zmieniające się 
rządy nie są w stanie utrzymać silnej władzy. Inaczej jest w ustroju monarchicz-
nym, gdzie co prawda również rządzi pewna wąska grupa obywateli, którą 
można by nazwać oligarchią, lecz pochodzi ona z nadania władcy, co czyni ją 
odpowiedzialną przed nim przez cały okres jego panowania. Rząd mianowany 
przez władcę posiada również tę właściwość, że ogranicza losowość wyboru. 
Oznacza to, że w monarchii, rząd stojący u boku króla reprezentuje przedsta-
wicieli różnych grup klasowych istniejących w państwie: przedsiębiorców, in-
telektualistów, ekonomistów, etc9. 
 Idea wprowadzenia silnej władzy była tym co szczególnie w latach 30-tych 
XX w. spajało polskie środowisko monarchistyczne. Konieczność jej wprowa-
dzenia była tym, co miało gwarantować stabilizację w stosunkach społecznych 
wewnątrz państwa. Republikę uważano za formę umocowanej prawnie anar-
chii, gdzie politycy kierują się przede wszystkim interesem swojej partii, a nie 
interesem państwa. Król, w opinii rojalistów, gwarantowałby stałą i niesporną 
władze naczelną10. Co ciekawe, opinia ta była dość popularna w środowisku 
nawet po zamachu majowym z 1926 roku, z którym wiązano pewne nadzieje 
co do restauracji monarchii. Dlatego część środowisk była zawiedziona tym, 
że marszałek Piłsudski nie rozprawił się w sposób zdecydowany z partiami, 
które uosabiały sejmokrację. Monarchiści nie do końca akceptowali również 
ideę prezydenta jako gwaranta silnej władzy, choć dopuszczali taką formę rzą-
dów jako przejściową dla wprowadzenia monarchii. Problemem systemu „pre-
zydenckiego” był fakt, że jest on kadencyjny, przez co brak trwałości rządów 
prezydenckich prowadzi do uzależnienia się od wybierających. To z kolei może 
prowadzić do takiej sytuacji, w której grupy wyborców, dbając o swoje interesy 
będą wybierać na stanowisko prezydenta, osobę uzależnioną od siebie, albo po 
prostu słabą, którą da się swobodnie manipulować11. 
 W celu udowodnienia wyższości monarchii nad republiką uciekano się 
nierzadko do argumentów z pogranicza demagogii i propagandy. Jednym 
z nich był aspekt ekonomiczny funkcjonowania monarchii – miała ona być po 

                                                            
9 L. Gembarzewski, Różnice ustroju, [w:] Monarchia narodowa. Wybór pism, red. W. Bernacki, 
B. Sajduk, Kraków 2009, s. 120-121. 
10 Król źródłem władzy, „Pro Fide, Rege et Lege” 1928, nr 3.  
11 B. Orzechowski, Dlaczego król?, „Polak Monarchista” 1926, nr 1. 
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prostu o wiele tańszym ustrojem niż republika. Argument ten podnoszono 
szczególnie w szeregach Monarchistycznej Organizacji Wszechstanowej, która 
swoją agitację prowadziła głównie na terenach wiejskich. Król jako głowa pań-
stwa miałby pochłaniać o wiele mniejsze środki finansowe niż prezydent oraz 
Sejm i zasiadający w nim posłowie. Mówiąc prościej – likwidacja republikań-
skich organów władzy pozwoli na zaoszczędzenie sporej ilości pieniędzy, które 
do tej pory były przeznaczone na ten właśnie cel12. Innym argumentem o cha-
rakterze ekonomicznym było marnotrawienie publicznych pieniędzy. Wyni-
kało to przede wszystkim z braku odpowiednich kompetencji urzędników, wy-
bieranych przez zwykłych obywateli, ale również z tego, że próbując się utrzy-
mać na swoich stanowiskach ulegają presji społeczeństwa, czego efektem jest 
próba zachowania status quo, co z kolei prowadzi do opieszałości w działaniach 
na rzecz państwa, bądź do ich całkowitego zaprzestania, by nie narażać się wy-
borcom. 

Monarcha – obsadzenie tronu, pozycja, rola i uprawnienia 

 Prasa monarchistyczna, w szczególności pismo „Pro Patria”, mocno 
wspierały koncepcję pozycji króla jako Ojca narodu. Ideę zgrabnie połączono 
z zasadą dynastyczności, gdyż tak jak w rodzinie, po śmierci ojca jego rolę 
i uprawnienia wynikające z tradycji przejmował najstarszy syn. Było to w latach 
trzydziestych również cechą charakterystyczną rozważań monarchistów doty-
czących obsadzenia polskiego tronu, aby nie skupiać się konkretnej osobie. Za-
miast tego postulowano restaurację konkretnego rodu królewskiego lub ksią-
żęcego. W ten sposób nawiązywano niewątpliwie do polskich tradycji histo-
rycznych, wywodzących się jeszcze z funkcjonującego w czasach przedrozbio-
rowych systemu elekcyjnego. Z drugiej strony takie rozwiązanie gwarantowało 
ciągłość władzy nawet w przypadku wygaśnięcia głównej linii dynastycznej13. 
Dynastię uważano również za podstawę moralnej, państwowej oraz materialnej 
więzi, jaka miałaby łączyć wszystkie warstwy społeczeństwa14. Koncepcji doty-
czących osadzenia na polskim tronie konkretnej dynastii było kilka. Zdecydo-
wanie mniej zwolenników miała opcja postulująca stworzenie rodzimego rodu 
królewskiego. Zadawano sobie wobec tego pytanie, który z polskich rodów 

                                                            
12 P. Gajda, Królestwo czy republika, Warszawa 1928, s. 8-9. 
13 „Głos Monarchisty” 1936, nr 7.  
14 „Głos Monarchisty” 1932, nr 11.  
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rządzący są odpowiedzialni za swoją politykę przed wyborcami jedynie w trak-
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arystokratycznych mógłby przy okazji takiego rozwiązania pełnić rolę proto-
plasty. Zazwyczaj wskazywano na familię Czartoryskich, za którymi przema-
wiała zarówno tradycja, jak i postawa polityczna i moralna zajmowana przez 
jej członków w przeszłości. Zaznaczano również, że Czartoryscy, podobnie jak 
Jagiellonowie, wywodzą swój rodowód od Olgierda i Giedymina, a także są 
spokrewnieni z Burbonami, co czyni z nich najbardziej odpowiednich kandy-
datów do założenia polskiej dynastii. Dlatego też, pomimo wysuwania kandy-
datur takich rodzin jak Zamoyscy, to właśnie Czartoryscy byli dla większości 
monarchistów jedyną realną opcją objęcia tronu15. Osadzenie na tronie pol-
skim rodzimej dynastii książęcej nie było jednak przez wszystkich przyjmo-
wane w równie przychylny sposób. Część działaczy organizacji monarchistycz-
nych uważała, że kandydatury zgłaszane jako te, które mogłyby objąć tron, 
wywodzą się z wielkich rodów magnackich, w przeszłości troszczących się bar-
dziej o własne interesy niż o dobro państwa16. Wobec tego faktu zaczęto upa-
trywać w osobie Józefa Piłsudskiego człowieka, który mógłby dzięki uzyska-
nemu autorytetowi stać się katalizatorem mającym doprowadzić do restauracji 
monarchii w Polsce17. Warto w tym miejscu przedstawić niektóre związane 
z jego osobą koncepcje, choć należą one do grupy rozważań postulujących nie 
dynastię, lecz konkretnego kandydata. W opinii wielu publicystów monarchi-
stycznych tamtego okresu, powinien on osobiście ująć „berło” Jagiellonów, lub 
też wprowadzić na tron innego monarchę, albo rozwiązać sejm, objąć godność 
regenta i przygotować konstytucję monarchiczną18. Wracając jednak do 
sprawy osadzenia na tronie dynastii pochodzenia polskiego możemy zauważyć, 
że wśród środowisk monarchistycznych akcentowano również istniejącą w ta-
kim wypadku niedogodność wynikającą z braku powiązań i koligacji rodzin-
nych, co uniemożliwiałoby nadanie jej odpowiedniej rangi na arenie między-
narodowej. Polska dynastia dawałaby takie korzyści dopiero w drugim lub trze-
cim pokoleniu, co zresztą zauważyli redaktorzy czasopisma „Patria”, którzy nie-
jednokrotnie przypominali swoim czytelnikom, że pozycję rodziny królewskiej 
buduje się przez wiele stuleci19. Te elementy, w połączeniu z typowo polską 

                                                            
15 „Pro Patria” 1924, nr 15. 
16 „Głos Monarchisty” 1933, nr 3.  
17 „Głos Monarchisty” 1936, nr 2.  
18 L. Gembarzewski, List otwarty do Józefa Piłsudskiego, „Głos Monarchisty” 9 XI 1929.  
19 „Pro Patria” 1931, nr 178.  
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tradycją wedle której król jest „pierwszym spośród równych”, powodowały, 
iż większość monarchistów była zwolennikami dynastii obcej. Stanowisko to 
reprezentowali także, co jest niekonsekwentne, w swych koncepcjach, monar-
chiści o poglądach nacjonalistycznych, opierając się na poglądach Charles’a 
Maurrasa, który twierdził o sobie samym, iż jest zwolennikiem idei, w której 
narodowość dynastii rządzącej nie koniecznie musi być tożsama z narodowo-
ścią obywateli kraju, w którym ma sprawować władzę20. Na ogół podkreślano 
jednak, że dynastia powinna mimo wszystko mieć związki z polską tradycją 
narodową, co w praktyce sprowadzać się mogło do jej katolickiego charakteru 
i respektowania wartości cywilizacji łacińskiej. Dynastia taka musiałaby także 
cieszyć się pozytywną opinią narodu reprezentowanego przez żyjące pokolenie. 
Po spełnieniu obu warunków miałaby ona pełne szanse na naturalizowanie się 
w Polsce, podobnie jak miało to miejsce z litewskimi Jagiellonami, czy później 
z dynastią Wazów21. Publicyści zamieszczający swoje artykuły w „Głosie Mo-
narchisty” argumentowali jednak, że doświadczenia większości krajów euro-
pejskich dowodzą tego, że dynastie pochodzenia zagranicznego bardzo szybko 
asymilują się i już w pierwszym pokoleniu ich przedstawiciel jest „nadpartyj-
nym, nadklasowym i prawdziwie narodowym naczelnikiem państwa”22. Kolej-
nym elementem pozwalającym na zaadoptowanie się obcej dynastii jest wska-
zanie jej zalet w trudnej dla monarchizmu epoce, jaką niewątpliwie były lata 
30-te XX w., kiedy to wiele państw Europy zwróciło się ku ustrojowi autory-
tarnemu lub dyktatorskiemu. Prócz tego elementu, mającego w pewnym sensie 
charakter sprawdzianu, istotną rolę odegrałaby także kwestia odizolowania się 
od wpływów politycznych innego mocarstwa oraz uniknięcia dostania się 
w jego strefę wpływów23.  

Za jedną z najbardziej istotnych kwestii uznano rolę króla jako ”strażnika 
tradycji narodowych”. Jako swoistą ciekawostkę i wyraz tendencji polskiego 
monarchizmu należy wspomnieć, iż kwestie owych tradycji, łączono ze sposo-
bem życia narodowo-politycznym, postulując wzorowanie się na faszyzmie 
włoskim. Łączył on w sobie „Tradycję i Rozwój” co w dużej mierze odpowia-
dało postulatom polskich monarchistów. Istotną rzeczą, o której wcześniej 

                                                            
20 „Głos Monarchisty” 1937, nr 9. 
21 „Pro Patria” 1927, nr 15.  
22 „Głos Monarchisty” 1933, nr 3. 
23 „Głos Monarchisty” 1939, nr 9. 
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wspomniano, było przywiązanie władcy do katolicyzmu. Wynikało z tego prze-
konanie, że król ma być obrońcą wiary katolickiej, a także „patronem ognisk 
rodzinnych”24. W polskim środowisku rojalistycznym panowało bowiem prze-
konanie, że koncepcje liberalne, a nawet demokratyczne, niszczą naturalny po-
rządek, gwałcąc przyrodzone prawa społeczne poprzez burzenie podstaw ro-
dziny. I tu także stawiano na wzór rozwiązania znane w faszystowskich Wło-
szech. Potwierdzeniem tego było stwierdzenie, które znalazło się w 87 numerze 
czasopisma „Pro Patria”: „nikt bowiem współcześnie nie ujął sprawy tak prze-
nikliwie, jak to czynią faszyści we Włoszech. Spawa zdrowej rodziny jest dla 
nich święta”25. Wśród dalszych uprawnień króla wymieniano możność zapew-
niania swobód obywatelskich i wyznaniowych oraz jego funkcję, jako opiekuna 
pracy. Przekonanie to, wiązało się poniekąd z ogólną niechęcią monarchistów 
wobec parlamentu, który uważano za główny powód chaosu w świecie pracy. 
Za niewłaściwe uważano także rozwiązania stosowane w systemach państw ko-
munistycznych, takich jak Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
Tutaj również zaproponowano przystosowanie do polskich warunków rozwią-
zań włoskich. Władca miał przy tym również pełnić w tej kwestii rolę rozjemcy, 
ponieważ różne grupy społeczne związane z różnymi zawodami zwykle bronią 
interesu swoich warsztatów pracy. Gwoli ścisłości, należy jednak dodać, że król 
miałby rozwiązywać ten rodzaj problemów poprzez wybranych przez siebie mi-
nistrów26. Wszystkie te elementy miały przyczynić się do tego, aby to właśnie 
król był gwarantem siły społecznej i ekonomicznej kraju, oraz regulował w spo-
sób pozytywny stałość stosunków sąsiedzkich między mocarstwami, wynika-
jącą z ustalenia potrzeby pewnych wzajemnych usług gospodarczych27. Armia 
w rozważaniach polskich monarchistów miała stać na straży mocarstwowego 
stanowiska państwa, zaś król miał być jej naczelnym wodzem. Nie wnikano 
przy tym w zawiłości dotyczące kwalifikacji królewskich dla kierowania tak 
skomplikowanym i specyficznym mechanizmem, jakim jest armia, ogranicza-
jąc się tylko do przeciwstawienia armii monarchicznej, armii republikańskiej, 
prowadzącej nieuchronnie do dyktatury. Co jednak istotne, rozważania na te-
mat roli króla w państwie były raczej rozważaniami teoretyczno-filozoficznymi 
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i były jedynie szeregiem postulatów o bardzo ogólnym charakterze, nie prezen-
tując przy tym jakichkolwiek jego konkretnych uprawnień. Co prawda punkt 
dotyczący zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi można by uznać za uprawnie-
nie dające królowi realną władzę, to jednak nie poparte ono było projektem 
żadnego konkretnego rozwiązania prawnego. Z rozważań tych da się wyciągnąć 
wniosek, iż król winien być źródłem władzy, że on jeden może być czynnikiem 
koordynującym w sposób należyty współżycie i działalność państwa i narodu, 
czynnikiem nadrzędnym, nie zaangażowanym w walki wewnętrzne, gwaran-
tem zjednoczenia28. Rola króla powinna być więc nadrzędna w stosunku do 
całego narodu, a także innych organów państwowych, przede wszystkim zaś 
w stosunku do sejmu. Król nie może bowiem być traktowany jako partner 
równoważny organom państwowym, gdyż stoi on wyraźnie ponad nimi 
wszystkimi. Nie mogą również wiązać go żadne pacta conventa (jak to bywało 
w przeszłości), które może on jedynie przyjąć w formie życzeń do uwzględnie-
nia lub nie29.  

Wewnętrzna organizacja 

 Konieczność odejścia od ustroju republikańskiego nie ulegała dla rojali-
stów najmniejszej wątpliwości. Uczynić to należało tym bardziej, że poza 
wszystkimi jego słabościami „nie było możliwości jego naprawy gdyż, to co jest 
z gruntu złe, naprawić się nie da”30. Zmieniając wobec tego republikę na mo-
narchię należy, co jest logiczną konsekwencją, przeprowadzić zmiany w we-
wnętrznej organizacji państwa. Punktem wyjścia dla negacji dotychczasowych 
struktur była głoszona przez monarchistów walka z koncepcją złudzeń demo-
kratycznych, wiary w to, że w demokracji rządzi istotnie lud, co w praktyce nie 
jest zgodne z prawdą. Konsekwencją tego stanu rzeczy było uznanie niekom-
petencji parlamentu. Dodawano do tego uzasadnienia także argumentację hi-
storyczną, w świetle której, właśnie przez nadmierny rozwój sejmowładztwa 
w republice szlacheckiej, upadła Rzeczpospolita. Twierdzenie to pozwala jed-
nocześnie na wysnucie wniosków co do kwestii parlamentaryzmu, który, cytu-
jąc fragment jednego z artykułów opublikowanych w „Głosie Monarchisty, jest 
„zarazkiem chloroformującym monarchię albo zjadającym ją i wydrążającym, 
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jak termity i kołatki wydrążają drzewa”31. Rolę parlamentu przedstawiano 
w prasie i literaturze rojalistycznej niejednakowo, w najlepszym wypadku spro-
wadzając go do ciała doradczego i kontrolującego, nie zaś ustawodawczego. 
W jego miejsce proponowano, aby wprowadzona została grupa ministrów 
i doradców królewskich, którzy mogliby rządzić wraz z monarchą, wysłuchując 
głosu wyspecjalizowanych kolegiów opiniodawczych. Parlament złożony 
z dwóch odmiennych składem i równoprawnych izb, winien mieć także cha-
rakter opiniodawczy, z tym, że wiążący może być on jedynie co do budżetu 
uchwalonego na kilka lat do przodu, ale też z marginesem swobody dla rządu 
królewskiego. Juliusz Bończa, dopuszczając wprowadzenie parlamentu, ogra-
niczał jego rolę do opiniodawczej, która ma przedstawiać królowi opinię o ad-
ministracji kraju, czyli o tym, jak rządzą jego ministrowie. Nie powinien zaś 
ani uchwalać ustaw, ani rządzić, gdyż ciało kolegialne nie jest w stanie objąć 
całości interesów państwowych, a uch-wały zapadające większością głosów są 
zawsze zwycięstwem jednego stanu, jednej warstwy społecznej, czyli są klęską 
dobra publicznego32. Nie wszystkie środowiska monarchistyczne odmawiały 
parlamentowi praw do współtworzenie polityki państwa. Dla przykładu tezy 
polityczne Obozu Monarchistów Polskich, przyznawały sejmowi prawo do 
ustalania praw i budżetu, realizując czynnie zasadę ograniczenia roli parla-
mentu. Izba Stanów, bo taką nazwę nadano izbie poselskiej, powinna składać 
się z przedstawicieli: inteligencji, rolnictwa, przemysłu, rzemiosł i handlu, senat 
zaś z senatorów w połowie mianowanych przez króla, zaś w połowie przez ciała 
samorządowe. Redaktorzy „Głosu Monarchisty” proponowali natomiast par-
lament składający się z dwóch izb. Izba wyższa miała składać się z wybitnych 
indywidualności mianowanych przez głowę państwa oraz z przedstawicieli ści-
śle określonych interesów klasowych (albo z mocy samego prawa, albo wybie-
ranych przez swoje ugrupowania). W izbie niższej dopuszczano możliwość ist-
nienia ugrupowań według opinii politycznych, ale zaznaczano, że siła danego 
ugrupowania nie powinna zależeć od wyniku głosowania w wyborach. Z kolei 
Juliusz Bończa postulował, by członkowie parlamentu wchodzili tam nie jako 
obrońcy interesów partii, lecz którejś z grup ekonomicznych kraju. Kwestie 
dotyczące funkcjonowania i roli parlamentu nie były rozwijane ponad powyż-
sze stwierdzenia, gdyż monarchistom chodziło jedynie o zasygnalizowanie roli 
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parlamentu oraz zaproponowanie składu innego niż dotychczasowy33. W po-
dobny sposób przedstawiała się sytuacja jeżeli chodzi o ukazanie roli rządu. 
Jego pozycji poświęcono jednak o wiele mniej miejsca, a ponadto koncepcje 
jego składu, pozycji, uprawnieniach etc., były bardzo ogólne. Koncepcja roja-
listyczna sprowadzała się w tej mierze do powielania twierdzenia o całkowitej 
swobodzie działania rządu. Król, którego sytuowano bądź na stanowisku szefa 
rządu, bądź też poza rządem z uprawnieniami kontrolnymi w stosunku do 
niego, powinien mieć możliwość całkowitej swobody nominacji i odwoływania 
ministrów. Problematykę składu osobowego rządu podjęło jedynie czasopismo 
„Monarchia Narodowa”, które stwierdzało, iż rząd powinien składać się 
z kanclerza i czterech sekretarzy stanu, odpowiedzialnych tylko przed królem. 
Kanclerz miałby być także zastępcą głowy państwa, w razie nieobecności króla 
i ministrem spraw zagranicznych. Co do sekretarzy stanu, wymieniano cztery 
rodzaje tego stanowiska: sekretarz do spraw sił zbrojnych z zastrzeżeniem ogól-
nego zwierzchnictwa dla regenta lub króla, sekretarz stanu do spraw wyznań, 
sprawiedliwości i wychowania publicznego, sekretarz do spraw gospodarstwa 
narodowego i sekretarz spraw wewnętrznych34. Cechą wspólną dla wszystkich 
środowisk monarchistycznych było natomiast to, że podkreślano pełną odpo-
wiedzialność ministrów przed królem. Gdy zaś idzie o kompetencje rządu, ak-
centowano jedynie kwestie stanowienia przezeń prawa, które to uprawnienie 
w ustroju republikańskim przysługiwało parlamentowi35.  

Podsumowanie 

 Lektura prasy monarchistycznej z końca lat 20-tych i lat 30-tych XX w. 
jasno wskazuje, że monarchiści byli zwolennikami rządów silnej ręki, a kon-
cepcje przez nich głoszone nie odbiegały niejednokrotnie od najostrzejszych, 
głoszonych przez ugrupowania związane ze środowiskiem narodowo-demokra-
tycznym. Nie oznacza to oczywiście, iż wszystkie one były w identycznym stop-
niu koncepcjami faszyzującymi. Przeciwnie, większość z nich akceptowała je-
dynie niektóre elementy doktryny faszystowskiej, inaczej je nadto interpretu-
jąc. Faktem jest jednak to, że nigdy przez krótki okres dwudziestolecia środo-
wisko monarchistyczne nie stanowiło zwartej siły politycznej, która mogłaby 
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31 „Głos Monarchisty” 1936, nr 1. 
32 „Pro Patria” 1927, nr 12. 
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parlamentu oraz zaproponowanie składu innego niż dotychczasowy33. W po-
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z kanclerza i czterech sekretarzy stanu, odpowiedzialnych tylko przed królem. 
Kanclerz miałby być także zastępcą głowy państwa, w razie nieobecności króla 
i ministrem spraw zagranicznych. Co do sekretarzy stanu, wymieniano cztery 
rodzaje tego stanowiska: sekretarz do spraw sił zbrojnych z zastrzeżeniem ogól-
nego zwierzchnictwa dla regenta lub króla, sekretarz stanu do spraw wyznań, 
sprawiedliwości i wychowania publicznego, sekretarz do spraw gospodarstwa 
narodowego i sekretarz spraw wewnętrznych34. Cechą wspólną dla wszystkich 
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centowano jedynie kwestie stanowienia przezeń prawa, które to uprawnienie 
w ustroju republikańskim przysługiwało parlamentowi35.  

Podsumowanie 

 Lektura prasy monarchistycznej z końca lat 20-tych i lat 30-tych XX w. 
jasno wskazuje, że monarchiści byli zwolennikami rządów silnej ręki, a kon-
cepcje przez nich głoszone nie odbiegały niejednokrotnie od najostrzejszych, 
głoszonych przez ugrupowania związane ze środowiskiem narodowo-demokra-
tycznym. Nie oznacza to oczywiście, iż wszystkie one były w identycznym stop-
niu koncepcjami faszyzującymi. Przeciwnie, większość z nich akceptowała je-
dynie niektóre elementy doktryny faszystowskiej, inaczej je nadto interpretu-
jąc. Faktem jest jednak to, że nigdy przez krótki okres dwudziestolecia środo-
wisko monarchistyczne nie stanowiło zwartej siły politycznej, która mogłaby 

                                                            
33 „Głos Monarchisty” 1933, nr 11. 
34 „Monarchia Narodowa” 1939, nr 3. 
35 S. Dzierzgowski, Demokracja, a monarchia, Warszawa 1925, s. 28-29. 
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realnie wpływać na kształtowanie opinii publicznej odnośnie restauracji mo-
narchii w Polsce. Jest również ewenementem w kontekście ruchu rojalistycz-
nego w skali Europy to, że największy zasięg oddziaływania i najbardziej prężną 
organizacją monarchistyczną wydającą „Głos Monarchisty” oraz wiele broszur 
dotyczących restauracji monarchii była Monarchistyczna Organizacja Wszech-
włościańska, której początki istnienia związane się z PSL-owslą lewicą spod 
znaku „Wyzwolenia”. Czy wybuch II wojny światowej w jakimś stopniu zaha-
mował ekspansję idei monarchistycznych? Trudno jednoznacznie orzec. Jak-
kolwiek powojenna, komunistyczna rzeczywistość nie sprzyjała polskim rojali-
stom, nawet po 1989 r. środowiska te są środowiskami niszowymi. 
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Summary 

Social and political concepts 
of the Polish monarchist movement 

in the 1930s 

 

A frequently overlooked issue in research on the Second Polish Republic 
is the question of the presence of royalist groups in its public space. This is so 
intriguing that since the act was issued on November 5, for over a year the 
authorities in the territory of the Austrian and Prussian partition exercised the 
authority proper to the monarchist system, and the very idea of rebuilding 
Polish Republic as a kingdom was not so impossible. Although in the 1920s, 
the royalistic organizations for many reasons did not engage in political and 
social life, this situation is changing in the 1930s. A mature concept regarding 
the functioning of the state and the social system emerges at that time, espe-
cially in the royalist writings. The aim of the paper is to present these concepts 
based on the monarchist press published in the interwar period, including: 
'Monarchist's Voice', 'National Monarchy' and 'Pro Patriae'. 

Keywords: Monarchy, royalism, interwar period, monarchist’spress, political-
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Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu 

 
 

Ewolucja stosunków politycznych 
i prawnych w Polsce po śmierci 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 
 
 
Wstęp 

Pragnę zauważyć, że po śmierci Józefa Piłsudskiego w dniu 12 maja 1935 
r., w gronie piłsudczyków był już wyznaczony jego następca i kandydat na 
przyszłego Prezydenta Rzeczypospolitej. Z pamiętników Janusza Jędrzejewicza 
dowiadujemy się, że następcą tym miał zostać Walery Sławek1. Jędrzejewicz 
w swoich notatkach zaznaczał, że kwestię swojego następcy przedstawił mu sam 
Piłsudski podczas jednej z rozmów. Sławek po śmierci Komendanta zwracał 
uwagę, że oparcie się na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
i organach państwa było jedyną drogą zabezpieczenia państwa przed anarchią 
w tym trudnym okresie2. Przedstawiał on koncepcję „demokracji kierowanej”, 
z nawoływaniem przeciwko tworzeniu wewnątrzobozowych grup, jak i wezwa-
niem do podporządkowania się przepisom konstytucji i rządom prawa3.  

W niniejszej pracy, Autor przedstawi i omówi ewolucję stosunków praw-
nych w Polsce po śmierci Marszałka. Z całą pewnością należy postawić tezę, 
że w omawianym okresie nie istniały spójne koncepcje zarówno dotyczące pań-
stwa, jego polityki oraz przede wszystkim rządzącego nim prawa. Artykuł 
w sposób celowy został podzielony na dwie części - dotyczące koncepcji poli-
tycznych i prawnych w celu okazaniu różnić jakie panowały w poszczególnych 

                                                            
1 J. Jędrzejewicz, W służbie idei. Fragmenty pamiętnika i pism, Londyn 1972, s. 169. 
2 Zob. Ideologja Obozu Marszałka Piłsudskiego w świetle przemówień Prezesa B. B. W. R Walerego 
Sławka, Warszawa [b.r.w.]. 
3 J. M. Nowakowski, Walery Sławek (1879-1939). Zarys biografii politycznej, Warszawa 1988, 
s. 136-137. 
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1 J. Jędrzejewicz, W służbie idei. Fragmenty pamiętnika i pism, Londyn 1972, s. 169. 
2 Zob. Ideologja Obozu Marszałka Piłsudskiego w świetle przemówień Prezesa B. B. W. R Walerego 
Sławka, Warszawa [b.r.w.]. 
3 J. M. Nowakowski, Walery Sławek (1879-1939). Zarys biografii politycznej, Warszawa 1988, 
s. 136-137. 
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grupach obozu rządzącego. W omawianym okresie wytworzyły się poszcze-
gólne obozy przedstawiające niekiedy odmienne koncepcje państwa i prawa. 
Został wyróżniony obóz pułkowników; obóz Edwarda Rydza - Śmigłego; 
grupa zamkowa i Obóz Zjednoczenia Narodowego. Pragnę, także zgodzić się 
z tezą przedstawioną przez Adama Pragiera, który stwierdził, że na polskiej sce-
nie politycznej po śmierdzi Komendanta Piłsudskiego istniały w „walce 
o schedę po Marszałku” dwa elementy samoistne i trzy pochodne: samoistnymi 
byli Prezydent Ignacy Mościcki i Edward Rydz - Śmigły, natomiast pochod-
nymi byli Józef Beck, Eugeniusz Kwiatkowski i Felicjan Sławoj - Składkowski4. 
Należy zatem postawić tezę, nie rządziło prawo, zgodnie z treścią Konstytucji 
kwietniowej z 1935 r., jak przedstawiał to Sławek, ale triumwirat, Mościcki - 
Rydz - Beck5. Ponadto w omawianym okresie zostały zaprezentowane od-
mienne koncepcje: utrzymania sukcesji po Piłsudskim: primo - należało zacho-
wać system „wodza”; secundo - przedstawiono koncepcje, że państwo powinno 
opierać się na prawie.  

Koncepcje polityczne 

W wyniku wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się w dniach 8 - 15 
września 1935 r., w jednolitym6 do tej pory obozie rządzącym zaczęły tworzyć 
się konflikty - najważniejszym był konflikt Walerego Sławka z Prezydentem 
Ignacym Mościckim7. W tym wypadku Sławek nie chciał być dłużej Premie-
rem rządu z ramienia Prezydenta Mościckiego i dnia 12 października złożył 
dymisję8. Zabronił nawet działać współpracownikom, którzy chcieli wezwać 
Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, aby ustąpił ze stanowiska. 
Sławek stał jednak na stanowisku, że prawo jako naczelny regulator, miało rzą-
dzić, a w ramach prawa ten, kogo prawo do tego wyznaczyło9.  

                                                            
4 W. Suleja, Piłsudski i sanacja w oczach przeciwników, Warszawa 1998, s. 208. 
5Tamże; A. Świętochowski, Genealogia teraźniejszości, Warszawa 1957, s. 127; zob. H. Jędrusz-
czak, T. Jędruszczak, Ostatnie lata Drugiej Rzeczypospolitej (1935-1939), Warszawa 1970; J. Ję-
drzejewicz, Myśl państwowa piłsudczyków 1918-1935, Londyn-Montreal 1955. 
6 Jednolitość obozu (pomimo zapewne większych lub mniejszych różnic) z całą pewnością za-
pewniała osoba Józefa Piłsudskiego i przedstawiane przed niego koncepcje dotyczące państwa, 
wokół których skupiał on różne środowiska. 
7 W. Pobóg - Malinowski, Najnowsza Historia Polityczna Polski, Gdańsk 1990, s. 779. 
8 A. Garlicki, Orzeł Biały na osłodę, „Polityka”, Warszawa 2007, nr 15. 
9 „Słowo” 1936, nr 143, s. 1, [w:] Konstanty Syrewicz, „Słowo”, BK 11276. 
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W dniu 13 października 1935 r. na czele rządu stanął Marian Zyndram-
Kościałkowski. Powołanie nowego gabinetu, spowodowane było nie tylko od-
mową przyjęcia stanowiska przez Sławka, ale także roszczeniami prezydenta10 
do ustalania ministerialnych stanowisk11. Najważniejszym jednak żądaniem 
było powołanie Eugeniusza Kwiatkowskiego na stanowisko wicepremiera do 
spraw gospodarczych i ministra skarbu12. Ministrowie Beck i Świtalski uważali, 
że był to rząd nie Kościałkowskiego, ale faktycznie „Mościckiego – Kwiatkow-
skiego” – prezydent bowiem przeszedł do porządku dziennego nad postano-
wieniami konstytucji, która do jego prerogatyw zaliczała nominację premiera. 
Gabinet powstał w specyficznej sytuacji, na którą składały się różnice dotyczące 
metod utrzymania władzy, ewentualnych sojuszników politycznych, sposobów 
rozwiązywania narastających trudności gospodarczych13.  

Dnia 30 października 1935 r., Walery Sławek rozwiązał Bezpartyjny Blok 
Współpracy z Rządem (BBWR). Oceniając tę kwestię, Adam Pragier14 stwier-
dził, że był to z jeden z największych politycznych błędów Sławka. Pragier 
przedstawił opinię, że „Sławek rozwiązał BBWR 30 października 1935 r. i prze-
zornie nakazał spalić wszystkie akta. Przeżył jeszcze trzy lata z górą to harakiri 
polityczne, ale przestał być już czynnym elementem w walce Diadochów”15. 
Miało to swój wymiar polityczny i personalny, do obozu Edwarda Rydza -
Śmigłego przeszedł Bogusław Miedzieński. Sytuację tę można nazwać „buntem 
młodych”, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo wieloletniemu szefowi Wale-
remu Sławkowi16. Sławek zraził do siebie wiele osób nie tylko brakiem zdecy-
dowanego działania w trakcie sporu z Mościckim, ale przede wszystkim ideali-
stycznymi, koncepcjami społecznymi, czego przykładem były koncepcje Po-
wszechnej Organizacji Społeczeństwa.  

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na tajnym spotkaniu w grudniu 1935 r., 
Ignacego Mościckiego z Edwardem Rydzem - Śmigłym, dnia 15 maja 1936 r. 

                                                            
10 K. Świtalski, Diariusz 1919-1939, Warszawa 1992, s. 668-669. 
11 Tamże. 
12 E. Krasucki, Gabinet Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, [w:] Od Moraczewskiego do Skład-
kowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918-1939, red. J. Faryś, A. Wątor, H. Walczak, Szczecin 
2010, s. 360. 
13 A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie majowym, Warszawa 1980, s. 473. 
14 Zob. A. Pragier, Czas przeszły dokonany, Londyn 1966. 
15 W. Suleja, Piłsudski i sanacja w oczach przeciwników…, s. 205. 
16 W niedługim czasie doszło również do konfliktu między Sławkiem a Prystorem, który zarzucał 
Sławkowi, że po śmierci Komendanta nie szukał pomocy i rady u swego najbliższego otoczenia. 
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grupach obozu rządzącego. W omawianym okresie wytworzyły się poszcze-
gólne obozy przedstawiające niekiedy odmienne koncepcje państwa i prawa. 
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dymisję8. Zabronił nawet działać współpracownikom, którzy chcieli wezwać 
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4 W. Suleja, Piłsudski i sanacja w oczach przeciwników, Warszawa 1998, s. 208. 
5Tamże; A. Świętochowski, Genealogia teraźniejszości, Warszawa 1957, s. 127; zob. H. Jędrusz-
czak, T. Jędruszczak, Ostatnie lata Drugiej Rzeczypospolitej (1935-1939), Warszawa 1970; J. Ję-
drzejewicz, Myśl państwowa piłsudczyków 1918-1935, Londyn-Montreal 1955. 
6 Jednolitość obozu (pomimo zapewne większych lub mniejszych różnic) z całą pewnością za-
pewniała osoba Józefa Piłsudskiego i przedstawiane przed niego koncepcje dotyczące państwa, 
wokół których skupiał on różne środowiska. 
7 W. Pobóg - Malinowski, Najnowsza Historia Polityczna Polski, Gdańsk 1990, s. 779. 
8 A. Garlicki, Orzeł Biały na osłodę, „Polityka”, Warszawa 2007, nr 15. 
9 „Słowo” 1936, nr 143, s. 1, [w:] Konstanty Syrewicz, „Słowo”, BK 11276. 
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W dniu 13 października 1935 r. na czele rządu stanął Marian Zyndram-
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10 K. Świtalski, Diariusz 1919-1939, Warszawa 1992, s. 668-669. 
11 Tamże. 
12 E. Krasucki, Gabinet Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, [w:] Od Moraczewskiego do Skład-
kowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918-1939, red. J. Faryś, A. Wątor, H. Walczak, Szczecin 
2010, s. 360. 
13 A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie majowym, Warszawa 1980, s. 473. 
14 Zob. A. Pragier, Czas przeszły dokonany, Londyn 1966. 
15 W. Suleja, Piłsudski i sanacja w oczach przeciwników…, s. 205. 
16 W niedługim czasie doszło również do konfliktu między Sławkiem a Prystorem, który zarzucał 
Sławkowi, że po śmierci Komendanta nie szukał pomocy i rady u swego najbliższego otoczenia. 
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powstał nowy rząd z Felicjanem Sławojem-Składkowskim jako premierem. 
W jego gabinecie znaleźli się „ministrowie Mościckiego”, którzy tworzyli grupę 
zamkową obozu rządzącego: Eugeniusz Kwiatkowski; Juliusz Poniatowski, 
Wojciech Świętosławski, Emil Kaliński, oraz Zyndram-Kościałkowski. „Mini-
strami Rydza” byli: premier, Tadeusz Kasprzycki, Juliusz Ulrych oraz Witold 
Grabowski. Pozycję odrębną zajęli Józef Beck i Antoni Roman.  

Rozpatrując pozycję armii w organizacji państwa, należało stwierdzić, 
że Siły Zbrojne jako część organizmu państwowego nie tylko zajmowały w nim 
bardzo istotne miejsce z punktu widzenia prawnego i politycznego, lecz rów-
nież miały swoją organizację i swym stosunkiem do całości państwa oddziały-
wały w sposób decydujący na jego ustrój17. Przedstawiona przez Śmigłego kon-
cepcja gotowości obronnej państwa stanowiła ideę podstawową dla organizacji 
narodu, a do jej realizacji potrzebna była nie tylko zdecydowana i jednolita 
wola kierownicza18. Z pewnością jednak urzeczywistnienia tej idei nie mogły 
zapewnić jedynie Siły Zbrojne - ciężar odpowiedzialności spadał przede wszyst-
kim na obywateli19. Obóz rządzący wraz z czynnikami wojskowymi, widząc 
określone zjawiska w kraju i za granicą, podjęły zdecydowaną ofensywę ideo-
logiczno-polityczną wśród szerokich warstw społecznych. Od 1936 r. całą 
pracę propagandową prowadzoną dotychczas przez państwo przejęła armia 
oraz liczne związki i stowarzyszenia paramilitarne20. W działalności propagan-
dowo-politycznej w latach 1935-1939 władzom wojskowym chodziło o scen-
tralizowanie i rozbudowanie aparatu oraz oparcie na nim całości prac.  

Podstawą konsolidacji narodu, zgodnie z głównymi założeniami Deklara-
cji Obozu Zjednoczenia Narodowego, miało być hasło obrony kraju. Takie 
ujęcie problemu nie tylko automatycznie powodowało specyficzne umiejsco-
wienie armii w życiu politycznym i uznanie jej za naturalny ośrodek konsoli-
dacyjny narodu, lecz także przyznawało pierwszoplanowe miejsce w życiu po-
litycznym jej Naczelnemu Wodzowi21. Zasada obrony kraju według OZN to 
jedynie punkt wyjścia całej metody postępowania w najszerszym tego słowa 

                                                            
17 A. Deryng, Siły zbrojne w organizacji państwa, Warszawa 1938, s. 37. 
18 S. Mackiewicz - Cat, Histojia Polski od 11 listopada 1928 r., do 17 września 1939 r., Londyn 
1941, cz. 1, s. 286. 
19 A. Deryng, Siły zbrojne w organizacji państwa…, s. 45. 
20 P. Stawecki, Następcy Komendanta. Wojsko a polityka wewnętrzna Drugiej Rzeczypospolitej 
w latach 1935-1939, Warszawa 1967, s. 211. 
21 J. M. Majchrowski, Polska myśl polityczna 1918-1939. Nacjonalizm, Warszawa 2000, s. 140. 
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znaczeniu - stosownym do zasady obrony kraju w polskim systemie prawnym, 
opierającym się na zasadach moralnych oraz na sile fizycznej22. Kwestią bardzo 
ważną - konsolidującą naród był wódz. Idea wodzostwa jako najważniejsza, 
przyświecała także Marszałkowi Śmigłemu23. Należy się także zgodzić się z tezą 
Majchrowskiego, że do najgroźniejszych konkurentów Rydza-Śmigłego należał 
z całą pewnością Sławek, który, wysuwając własną koncepcję Powszechnej Or-
ganizacji Społeczeństwa, mógł w sposób zdecydowany i realny przejąć wła-
dzę24. 

Koncepcje prawne   

W omawiany okresie po uchwaleniu Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 
kwietnia 1935 r.25 i śmierci Piłsudskiego premier Sławek dążył do wprowadze-
nia nowej ordynacji wyborczej i przygotowania, którą uchwalono dnia 8 lipca 
1935 r.26. Nowe prawo wprowadzało daleko idące zmiany - Sejm pochodzić 
miał z wyborów opartych na czteroprzymiotnikowym prawie wyborczym. 
Zniesiona została zasada proporcjonalności, a prawo zgłaszania kandydatów 
należało do zgromadzeń okręgowych tworzonych w dwumandatowych okrę-
gach wyborczych. Warto także zauważyć, że zmniejszono liczbę posłów do 208 

                                                            
22 Akcja płk. A. Koca, „Kurjer Warszawski” 1937, nr 148, s. 4. 
23 J. M. Majchrowski, Silni - Zwarci - Gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, 
Warszawa 1985, s. 76. 
24 Tamże. 
25 Dz. U. Nr 30, poz. 227; podstawę prawną uchwalenia ustawy stanowiła Ustawa z dnia 17 
marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. 44, poz. 267). 
26 Ustawa z dnia 8 lipca 1935 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu, (Dz. U. Nr 47, poz. 319) wraz 
z przepisami wykonawczymi m.in. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 
1935 r. - Regulamin do zgromadzenia okręgowego, (Dz. U. Nr 48, poz. 324); Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1935 r. o spisach wyborców do Sejm, (Dz. U. Nr 
48, poz. 325); Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1935 r. o wyborach do 
Sejmu, (Dz. U. Nr 49, poz. 32); Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1938 
r. o wyborach do Sejmu, (Dz. U. Nr 67, poz. 697); ponadto uchwalono Ustawę z dnia 8 lipca 
1935 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu, (Dz. U. Nr 47, poz. 320), wraz z przepisami wykonaw-
czymi m.in. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1935 r. o spisach wy-
borców do Senatu, (Dz. U. Nr 48, poz. 326); Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 
lipca 1935 r. o wyborach do Senatu, (Dz. U. Nr 49, poz. 328); Zarządzenie Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dnia 13 września 1938 r. o wyborach do Senatu (Dz. U. Nr 67, poz. 498); Ogłoszenie 
Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 20 września 1935 r. w sprawie wyboru senatorów, (Dz. 
U. Nr 216, poz. 244).  
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17 A. Deryng, Siły zbrojne w organizacji państwa, Warszawa 1938, s. 37. 
18 S. Mackiewicz - Cat, Histojia Polski od 11 listopada 1928 r., do 17 września 1939 r., Londyn 
1941, cz. 1, s. 286. 
19 A. Deryng, Siły zbrojne w organizacji państwa…, s. 45. 
20 P. Stawecki, Następcy Komendanta. Wojsko a polityka wewnętrzna Drugiej Rzeczypospolitej 
w latach 1935-1939, Warszawa 1967, s. 211. 
21 J. M. Majchrowski, Polska myśl polityczna 1918-1939. Nacjonalizm, Warszawa 2000, s. 140. 
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gach wyborczych. Warto także zauważyć, że zmniejszono liczbę posłów do 208 
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czymi m.in. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1935 r. o spisach wy-
borców do Senatu, (Dz. U. Nr 48, poz. 326); Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 
lipca 1935 r. o wyborach do Senatu, (Dz. U. Nr 49, poz. 328); Zarządzenie Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dnia 13 września 1938 r. o wyborach do Senatu (Dz. U. Nr 67, poz. 498); Ogłoszenie 
Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 20 września 1935 r. w sprawie wyboru senatorów, (Dz. 
U. Nr 216, poz. 244).  
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oraz liczbę senatorów do 9627. Dwóch senatorów mianował Prezydent RP, po-
zostałych 64 wybierały wojewódzkie kolegia wyborcze, wyłonione w prawybo-
rach przez oficerów i osoby o odpowiednim cenzusie wykształcenia28.  

„Prawo ma nami rządzić” - wielokrotnie po śmierci Piłsudskiego oświad-
czał ówczesny premier Walery Sławek. W kołach sanacyjnych podpisaną przed 
śmiercią przez Piłsudskiego Konstytucję kwietniową uważano za jego testa-
ment polityczny, na którym powinno opierać się Państwo29. Prezydent Ignacy 
Mościcki, nie zamierzał jednak zrezygnować ze swoich uprawnień, które dała 
mu Konstytucja kwietniowa po śmierci Piłsudskiego30. Edward Rydz - Śmigły 
przedstawił w tym okresie koncepcję „konsolidacji społeczeństwa”, powierzając 
Adamowi Kocowi organizację nowego obozu i stworzenie deklaracji ideowej31. 
W nawiązaniu do tej koncepcji Wacław Makowski przedstawił rozważania po-
święcone przeobrażeniom współczesnego państwa i jego porządku prawnego 
na tle naczelnych zasad Konstytucji kwietniowej32. Wynikiem tych rozważań 
była koncepcja „konsolidacji społeczeństwa” wokół idei państwa społecz-
nego33. Państwo jako instytucja powinna pełnić rolę pośrednika i regulatora 
w stosunkach pomiędzy ludźmi, przeciwstawiając niekiedy tak święte dla daw-
nego liberalizmu prawa, jak prawo własności, czy prawa swobody zawierania 
umów - a działo się tak z powodu działania w imieniu interesów zbiorowości, 
interesów poszczególnych grup i solidarnie związanego z nimi interesu po-
wszechnego34. Zatem obowiązkiem każdej władzy powinno być uregulowanie 
takich rozwiązań ustrojowych i prawnych, żeby poszczególne ośrodki organi-
zacyjne były wyposażone w instrumenty pozwalające im należycie wykonywać 

                                                            
27 Zob. Sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej o projektach ordynacji wyborczej do Sejmu, (druki nr 
1169, 1171 i 1172), sprawozdawca poseł B. Podoski, sprawozdanie stenograficzne z 145 posie-
dzenia Sejmu z dnia 25 czerwca 1935. 
28 Zob. Sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej o projektach ordynacji wyborczej do Senatu, (druki nr 
1170, 1171 i 1173), sprawozdawca poseł B. Podoski, Sprawozdanie stenograficzne z 145 posie-
dzenia Sejmu z dnia 25 czerwca 1935. 
29 Przemówienie Prezydenta Mościckiego w dzień imienin Piłsudskiego dnia 19 marca 1937. 
30 J. Żarnowski, Lewica sanacyjna w latach 1935-1939, „Przegląd Historyczny” 1958, t. XLIX, 
nr 4, s. 714-715. 
31 Tamże, s. 725-726. 
32 Zob. N. Barlicki, Wybór przemówień i artykułów z lat 1918-1939. Wyboru dokonał, wstępem 
opatrzył oraz bibliografię prac Norberta Barlickiego zestawił J. Tomicki, Warszawa 1964. 
33 W. Makowski, Ku państwu społecznemu, „Nowe Państwo” 1931, t. 1, nr 4. 
34 W. T. Kulesza, Wacław Makowski o państwie społecznym, Warszawa 1998, s. 196-197. 
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swoje zadania społeczne, do jakich zostały powołane35. Inicjatywa Adama Koca 
spotkała się z niezwykle krytyczną reakcją Sławka i skupionej wokół niego 
grupy „pułkowników”36. Od tego momentu „pułkownicy” Sławka i grupa Ob-
ozu Zjednoczenia Narodowego zaczęli się zdecydowanie zwalczać. Sławek 
zwalczał koncepcję Ozonu prowadzącą według niego do dyktatury wojska37. 
Deklaracja ogłoszona przez Adama Koca podkreślała rolę Piłsudskiego jako na-
czelnej postaci, mówiła o roli wodza i szczególnym znaczeniu wojska w życiu 
narodu polskiego; deklaracja zwracała uwagę, że państwo to jedyna forma pra-
widłowego i zdrowego bytu narodu, oparta na Konstytucji z 1935 r.38.  

Sejm i Senat nie odgrywały w omawianym okresie znaczącej roli politycz-
nej i prawnej, co z jednej strony wynikało z ograniczeń wprowadzonym przez 
Konstytucję kwietniową, a z drugiej przez politykę prowadzoną przez General-
nego Inspektora Edwarda Rydza – Śmigłego39. Izby ustawodawcze nie miały 
prawa kontroli nad armią, a jedynie wykorzystywały swoje konstytucyjne kom-
petencje do określania rocznego budżetu wojska. W tej sytuacji poza izbami 
ustawodawczymi weszły w życie dwa akty o bardzo istotnym znaczeniu dla 
państwa, dekret Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o sprawowaniu 
zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi z dnia 9 maja 1936 r. oraz o służbie woj-
skowej oficerów z dnia 12 marca 1937 r.40. Patrząc natomiast na usytuowanie 
pozycji prezydenta w systemie organów państwa, należy zwrócić uwagę, że od 
momentu objęcia przez niego urzędu następował stopniowy wzrost jego zna-
czenia i faktycznych kompetencji - Ignacy Mościcki wraz ze swoimi najbliż-
szymi współpracownikami, miał coraz większy wpływ na wewnętrzną politykę 
kraju41. 

Pragnę stwierdzić, że pierwsze dziesięć artykułów Konstytucji kwietniowej 
stanowiło podstawę, na której mocno wspierały się poszczególne normy 

                                                            
35 Tamże. 
36 J. M. Nowakowski, Walery Sławek (1879-1939). …, s. 161. 
37 J. Hoppe, Samorząd pracy, Warszawa 1932, s. 207. 
38 H. Jędruszczak, T. Jędruszczak, Ostatnie lata Drugiej Rzeczypospolitej (1935-1939)…, s. 231. 
39 P. Stawecki, Następcy Komendanta. …, s. 120 i n. 
40 Tamże, s. 121.  
41 A. Ajnenkiel, Prezydent Ignacy Mościcki. Szkic do politycznego portretu, [w:] Pan Prezydent. 
Rzecz o Ignacym Mościckim, red. H. Długoszewska-Nadratowska, M. Piotrkowski, Ciechanów 
1996, s. 61. 
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27 Zob. Sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej o projektach ordynacji wyborczej do Sejmu, (druki nr 
1169, 1171 i 1172), sprawozdawca poseł B. Podoski, sprawozdanie stenograficzne z 145 posie-
dzenia Sejmu z dnia 25 czerwca 1935. 
28 Zob. Sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej o projektach ordynacji wyborczej do Senatu, (druki nr 
1170, 1171 i 1173), sprawozdawca poseł B. Podoski, Sprawozdanie stenograficzne z 145 posie-
dzenia Sejmu z dnia 25 czerwca 1935. 
29 Przemówienie Prezydenta Mościckiego w dzień imienin Piłsudskiego dnia 19 marca 1937. 
30 J. Żarnowski, Lewica sanacyjna w latach 1935-1939, „Przegląd Historyczny” 1958, t. XLIX, 
nr 4, s. 714-715. 
31 Tamże, s. 725-726. 
32 Zob. N. Barlicki, Wybór przemówień i artykułów z lat 1918-1939. Wyboru dokonał, wstępem 
opatrzył oraz bibliografię prac Norberta Barlickiego zestawił J. Tomicki, Warszawa 1964. 
33 W. Makowski, Ku państwu społecznemu, „Nowe Państwo” 1931, t. 1, nr 4. 
34 W. T. Kulesza, Wacław Makowski o państwie społecznym, Warszawa 1998, s. 196-197. 
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35 Tamże. 
36 J. M. Nowakowski, Walery Sławek (1879-1939). …, s. 161. 
37 J. Hoppe, Samorząd pracy, Warszawa 1932, s. 207. 
38 H. Jędruszczak, T. Jędruszczak, Ostatnie lata Drugiej Rzeczypospolitej (1935-1939)…, s. 231. 
39 P. Stawecki, Następcy Komendanta. …, s. 120 i n. 
40 Tamże, s. 121.  
41 A. Ajnenkiel, Prezydent Ignacy Mościcki. Szkic do politycznego portretu, [w:] Pan Prezydent. 
Rzecz o Ignacym Mościckim, red. H. Długoszewska-Nadratowska, M. Piotrkowski, Ciechanów 
1996, s. 61. 
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prawne i instytucje42. Państwo polskie było wspólnym dobrem wszystkich oby-
wateli - stanowił art. 1 ust. 1. Przepis ten w sposób kategoryczny zrywał z tezą, 
że państwo było tylko organizacją przymusu43. Postanowienie zamieszczone na 
czele nowej konstytucji odpowiadało wytycznym nakreślonym przez Walerego 
Sławka i miało stanowić fundament nowego ustroju44. Wojciech Rostworow-
ski zwracał uwagę, że zagadnienie ośrodka władzy, ośrodka woli państwowej, 
było centralnym punktem całego projektu reformy ustrojowo-prawnej w Pol-
sce45. Ustawodawca wypracował jednak własny, model głowy państwa 
- w miejsce zasady zwierzchnictwa narodu konstytucja wprowadziła zasadę 
zwierzchnictwa prezydenta. Stał on bowiem na czele państwa, w nim skupiała 
się jednolita i niepodzielna władza państwowa, a za swe działania ponosił jedy-
nie odpowiedzialność moralną46. Naczelnymi organami państwowymi, znaj-
dującymi się pod zwierzchnictwem prezydenta były rząd, sejm, senat, siły 
zbrojne, sądy i kontrola państwowa. Natomiast prezydent jako czynnik nad-
rzędny miał harmonizować ich działalność. Z tego względu przyznano mu 
także prawo wskazania własnego kandydata w przypadku, gdyby nie odpowia-
dał mu kandydat zaproponowany przez Zgromadzenie Elektorów47. Kompe-
tencje Prezydenta, szerokie i pierwszorzędnej wagi, opierały się, zdaniem Al-
freda Schorra, na przesłankach trafnej selekcji jako podstawy racjonalnej kon-
strukcji ustrojowej, tzn. niesprzecznej z sensownością48. Konstytucja kwiet-
niowa wprowadziła także istotne zmiany w sposobie powoływania rządu. Za-
równo powoływanie, jak i odwoływanie premiera zostało zaliczone do prero-
gatyw prezydenta49. Oprócz możliwości odwoływania członków rządu przez 
prezydenta z jego własnej inicjatywy, ustawa zasadnicza przewidywała jeszcze 

                                                            
42 T. J. Orlewicz, Zasady Konstytucji 23 kwietnia 1935 roku, Warszawa 1935, s. 9. 
43 Tamże. 
44 A. Chmurski, Nowa Konstytucja, Warszawa 1935, s. 36. 
45 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Klub parlamen-
tarny. Grupa konstytucyjna. [„Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu” XII 1932, „Prace Komisji Kon-
stytucyjnej Sejmu” 1932 - 1933 [Wydawnictwo drukowane zawierające referaty i dyskusję oraz spra-
wozdania z prac komisji (5 zeszytów) 1932-1934], nr 91, Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu, 
nr 29, s. 12. 
46 Tamże. 
47 Tamże. 
48 A. Schorr, Założenie Konstytucji kwietniowej. Próba charakterystyki, Warszawa 1936, s. 24. 
49 Zob. szerzej koncepcje wszystkich zmian ustrojowych: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. …, s. 12 i n. 
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możliwość dymisjonowania przez prezydenta na wniosek izb ustawodaw-
czych50.  

Najważniejszym punktem, zdaniem Bukowieckiego, był jednak stosunek 
do rządu. Prezydent był nominalnie, według konstytucji, zwierzchnikiem wła-
dzy wykonawczej, ale według systemów rządów parlamentarnych, opartych na 
konstytucji, nie miał on istotnego wpływu na rząd, który był wyłącznie zależny 
od sejmu. Zasadnicza zmiana ustroju zatem powinna polegać na tym, aby rząd 
był podległy głowie państwa. Ministrowie powinni być powołani przez Prezy-
denta. Była to, zdaniem Bukowieckiego, naczelna reforma, której potrzebo-
wała Polska po to, aby mogła stworzyć silny i stały rząd51. Bukowiecki uznawał, 
że przyjęcie takiej zasady nie było równoznaczne z wprowadzeniem systemu 
amerykańskiego, w którym sekretarze stanu byli tylko urzędnikami Prezy-
denta52. Ministrowie nie stali się organami wyłącznie administracyjnymi, po-
zostali czynnikiem prawno-państwowym, kontrasygnującym akty rządowe 
Naczelnika Państwa, broniąc projektów rządowych wobec sejmu, a co najważ-
niejsze, pozostając odpowiedzialnymi przed sejmem. W razie naruszenia o cha-
rakterze karnym minister mógł być pociągnięty przed sąd Trybunału Stanu nie 
tylko przez sejm, ale i przez Naczelnika Państwa jako swojego przełożonego53. 
Celem reformy ustroju i prawa miała być stabilizacja stosunków politycznych 
oparta na trzech czynnikach: prezydencie Rzeczypospolitej i rządzie jako orga-
nie kierowniczym i wykonawczym; sejmie - jako wyrazie społeczeństwa w prze-
kroju poziomym i senacie jako wyrazie przekroju pionowego społeczeństwa.  

Z prawnego punktu widzenia bardzo istotne było prawne uregulowanie 
pamięci osoby Józefa Piłsudskiego. Dnia 7 kwietnia 1938 r. w życie weszła 
ustawa o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski54. 

                                                            
50 A. Gwiżdż, Konstytucje i podstawowe akty ustawodawcze Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, 
Warszawa 1967, s. 192-308. 
51 S. Bukowiecki, Praca społeczna, a państwo, Odczyt prof. Bukowieckiego wygłoszony w dniu 
25 marca 1928 r., na uroczystym otwarciu Sekcji Samorządowej Wydziału Nauk Politycznych 
i Społecznych Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 35-36. 
52 Tamże. 
53 Tamże, s. 36. 
54 Dz. U. Nr 25, poz. 219; wraz z aktem zmieniającym, Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
11 października 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na 
Odzyskane Ziemie Śląska Cieszyńskiego, (Dz. U. Nr 78, poz. 534). 
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równo powoływanie, jak i odwoływanie premiera zostało zaliczone do prero-
gatyw prezydenta49. Oprócz możliwości odwoływania członków rządu przez 
prezydenta z jego własnej inicjatywy, ustawa zasadnicza przewidywała jeszcze 

                                                            
42 T. J. Orlewicz, Zasady Konstytucji 23 kwietnia 1935 roku, Warszawa 1935, s. 9. 
43 Tamże. 
44 A. Chmurski, Nowa Konstytucja, Warszawa 1935, s. 36. 
45 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Klub parlamen-
tarny. Grupa konstytucyjna. [„Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu” XII 1932, „Prace Komisji Kon-
stytucyjnej Sejmu” 1932 - 1933 [Wydawnictwo drukowane zawierające referaty i dyskusję oraz spra-
wozdania z prac komisji (5 zeszytów) 1932-1934], nr 91, Prace Komisji Konstytucyjnej Senatu, 
nr 29, s. 12. 
46 Tamże. 
47 Tamże. 
48 A. Schorr, Założenie Konstytucji kwietniowej. Próba charakterystyki, Warszawa 1936, s. 24. 
49 Zob. szerzej koncepcje wszystkich zmian ustrojowych: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. …, s. 12 i n. 
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możliwość dymisjonowania przez prezydenta na wniosek izb ustawodaw-
czych50.  

Najważniejszym punktem, zdaniem Bukowieckiego, był jednak stosunek 
do rządu. Prezydent był nominalnie, według konstytucji, zwierzchnikiem wła-
dzy wykonawczej, ale według systemów rządów parlamentarnych, opartych na 
konstytucji, nie miał on istotnego wpływu na rząd, który był wyłącznie zależny 
od sejmu. Zasadnicza zmiana ustroju zatem powinna polegać na tym, aby rząd 
był podległy głowie państwa. Ministrowie powinni być powołani przez Prezy-
denta. Była to, zdaniem Bukowieckiego, naczelna reforma, której potrzebo-
wała Polska po to, aby mogła stworzyć silny i stały rząd51. Bukowiecki uznawał, 
że przyjęcie takiej zasady nie było równoznaczne z wprowadzeniem systemu 
amerykańskiego, w którym sekretarze stanu byli tylko urzędnikami Prezy-
denta52. Ministrowie nie stali się organami wyłącznie administracyjnymi, po-
zostali czynnikiem prawno-państwowym, kontrasygnującym akty rządowe 
Naczelnika Państwa, broniąc projektów rządowych wobec sejmu, a co najważ-
niejsze, pozostając odpowiedzialnymi przed sejmem. W razie naruszenia o cha-
rakterze karnym minister mógł być pociągnięty przed sąd Trybunału Stanu nie 
tylko przez sejm, ale i przez Naczelnika Państwa jako swojego przełożonego53. 
Celem reformy ustroju i prawa miała być stabilizacja stosunków politycznych 
oparta na trzech czynnikach: prezydencie Rzeczypospolitej i rządzie jako orga-
nie kierowniczym i wykonawczym; sejmie - jako wyrazie społeczeństwa w prze-
kroju poziomym i senacie jako wyrazie przekroju pionowego społeczeństwa.  

Z prawnego punktu widzenia bardzo istotne było prawne uregulowanie 
pamięci osoby Józefa Piłsudskiego. Dnia 7 kwietnia 1938 r. w życie weszła 
ustawa o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski54. 

                                                            
50 A. Gwiżdż, Konstytucje i podstawowe akty ustawodawcze Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, 
Warszawa 1967, s. 192-308. 
51 S. Bukowiecki, Praca społeczna, a państwo, Odczyt prof. Bukowieckiego wygłoszony w dniu 
25 marca 1928 r., na uroczystym otwarciu Sekcji Samorządowej Wydziału Nauk Politycznych 
i Społecznych Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 35-36. 
52 Tamże. 
53 Tamże, s. 36. 
54 Dz. U. Nr 25, poz. 219; wraz z aktem zmieniającym, Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
11 października 1938 r. o rozciągnięciu mocy obowiązującej niektórych aktów ustawodawczych na 
Odzyskane Ziemie Śląska Cieszyńskiego, (Dz. U. Nr 78, poz. 534). 
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Ustawa wprowadzała szczególną ochronę pamięci i czynów Józefa Piłsudskiego 
oraz sankcje karne w postaci pozbawienia wolności do 5 lat za jej złamanie.  

Zakończenie  

Podsumowując, chciałbym zgodzić się ze słowami Andrzeja Garlickiego, 
że „koncepcje polityczne Sławka, nawet dla obozu rządzącego były nie do przy-
jęcia. Toteż walka, jaka rozegrała się po śmierci Piłsudskiego wewnątrz elity, 
była dla Sławka walką nie tyle o władzę, co walką o realizację koncepcji poli-
tycznej. Tę walkę Sławek przegrał. Ale dla jego przeciwników była to również, 
jeżeli nie przede wszystkim, walka o władzę. I dlatego nie mogło być dla Sławka 
litości - musiał zostać wyeliminowany z życia politycznego”55. Walery Sławek 
dążył do wypełnienia „testamentu Piłsudskiego”, w którym, jak stwierdził 
Ignacy Matuszewski, Piłsudski wyraził pragnienie, aby demokracja polska była 
silna56.  

Celem zmian ustrojowych i prawnych była przede wszystkim „zasada 
rządu”, chodziło o to, by zabezpieczyć państwo od kryzysów woli - w tym kie-
runku szły wszelkie koncepcje wzmocnienia władzy prezydenta i ograniczenia 
suwerenności parlamentu57. Prezydent Rzeczypospolitej, zgodnie z zasadniczą 
tendencją deklaracji Marszałka Piłsudskiego, miał być czynnikiem kontrolują-
cym i regulującym działanie naczelnych władz państwowych. W ten sposób 
prymat władzy miał się przesunąć od strony ciała zbiorowego, tj. parlamentu, 
ku jednostce, czyli głowie państwa. Prezydent miał zapewnić władzy państwo-
wej jedność wewnętrzną, ciągłość, siłę i autorytet58.  
 
 
 
 
 

                                                            
55 A. Garlicki, Mądry król Asioka, Warszawa 1972, s. 144. 
56 T. Katelbach, Spowiedź pokolenia, Lippstadt 1948, s. 209; I. Matuszewski, Prawda o Konsty-
tucji Kwietniowej, New York 1940. 
57 Korespondencja Michała Bobrzyńskiego z lat 1926-1935. Sprawozdanie z drugiego posiedzenia 
Komisji Konstytucyjnej Koła Gospodarczego odbytego w dniu 27 kwietnia 1931 r., Rkps 8101 III, 
s. 2. 
58 Tamże. 
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idea sanacji stosunków 
polsko-niemieckich w latach 1933-1939 

 
 
 
W stronę historiografii nieklasycznych 

 Stanisław Cat-Mackiewicz jest z pewnością jednym z najwybitniejszych 
polskich pisarzy i publicystów politycznych1. Ważną i niedocenianą część jego 
imponującego pisarskiego dorobku stanowią teksty poświęcone analizie sytua-
cji międzynarodowej w latach 30-tych. Ukazują one drogę do wojny nie tylko 
w kategoriach faktycznych wydarzeń, w obrębie których ex post docieka się 
związków przyczynowo-skutkowych same wydarzenia jednak ujmując – na 
sposób heglowski – jako konieczne, ale uniwersum świata historycznego roz-
szerza również na obszar kontrfaktyczny, gdzie wydarzenia, które zaistniały są-
siadują z tymi, które mogły mieć miejsce, gdyby sternicy polityki międzynaro-
dowej podjęli inne decyzje. Nie uprawia więc Mackiewicz klasycznej linearnej 
historiografii, a raczej historię alternatywną sytuującą się na rubieżach nauki 
i publicystyki. Dość wspomnieć, że na polskim rynku wydawniczym flagowy 
produkt tego zyskującego ostatnio na popularności nurtu stanowią książki Pio-
tra Zychowicza inspirowane w znacznych fragmentach pracami Cata-Mackie-
wicza i rozwijające jego tezy2. 

                                                            
1 S. Cenckiewicz, P. Gontarczyk, Na granicy zdrady. Stanisława Mackiewicza powroty do Polski, 
„Biuletyn IPN” 2006, nr 3-4, s. 103. 
2 Por. szczególnie: P. Zychowicz, Pakt Ribbentrop-Beck, czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy 
pokonać Związek Sowiecki, Poznań 2012; P. Zychowicz, Opcja niemiecka. Czyli jak polscy anty-
komuniści próbowali porozumieć się z III Rzeszą, Poznań 2014. 
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W niniejszym szkicu skupiam się na badaniu fragmentu tak rozumianej 
spuścizny wileńskiego konserwatysty, jaki stanowi wizja stosunków polsko-nie-
mieckich. Moim celem jest rekonstrukcja, analiza oraz ocena jego stanowiska 
politycznego. Dalsze rozważania oparte będę na dwóch najważniejszych 
z punktu widzenia obranej problematyki pracach Mackiewicza, do których za-
liczam książki pt. O jedenastej – powiada aktor - sztuka jest skończona. Polityka 
Józefa Becka, a także mackiewiczowską historię dwudziestolecia międzywojen-
nego3. Mając świadomość, że takie ujęcie oznacza rezygnację z badań bogatej 
przedwojennej publicystyki Mackiewicza oraz może produkować szereg iluzji 
związanych z faktem, że wspomniane prace zostały napisane w trakcie wojny 
(lata 1941-1942), gdy bieg wydarzeń był już dobrze znany, uznałem, że to wła-
śnie one powinny stanowić punkt centralny analizy. Jest tak dlatego, że poli-
tyczny światopogląd redaktora naczelnego „Słowa” interesuje mnie tu nie jako 
jego prywatna wizja, ale – tak publicystycznie jak i analitycznie - najdoskonal-
sze wcielenie prądu w polskiej międzywojennej myśli politycznej określonego 
zbiorczo przez Piotra Zychowicza jako „opcja niemiecka”. Wspomniane pozy-
cje zawierają najpełniejszy, systematyczny wykład wspomnianych poglądów. 

Realizm polityczny a ciężar stylu 

 Jedną z kluczowych trudności w interpretacji i ocenie poglądów Mackie-
wicza jest stałe napięcie między formą i treścią jego publicystyki, które przenika 
większość tekstów wileńskiego monarchisty. Z jednej strony Mackiewicz aspi-
rował do roli politycznego realisty, który chłodnym, wyrobionym okiem do-
świadczonego analityka sine ira et studio spogląda na życie polityczne, z drugiej 
czynił liczne koncesje na rzecz stylu stanowiącego pokusę silniejszą niż rygory 
naukowej i analitycznej ścisłości4. „Styl – pisał buńczucznie - jest jedyną moją 

                                                            
3 S. Cat-Mackiewicz, O jedenastej – powiada aktor – sztuka jest skończona. Polityka Józefa Becka, 
Kraków 2012; Tenże, Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939, Kraków 2012. 
Z uwagi na obfitość cytowań wspomnianych pozycji w kolejnych przypisach będę się posługiwał 
ich skrótowym określeniem, odpowiednio: PJB (O jedenastej… Polityka Józefa Becka) oraz HP 
(Historia Polski …). Nadto praca Mackiewicza pt. Londyniszcze (S. Cat-Mackiewicz, Londynisz-
cze, Kraków 2013, s. 12.) z tej samej przyczyny będzie figurowała w zawartości bibliograficznej 
jako LN. Wszystkie odwołania dotyczą wydań określonych w niniejszym przypisie. 
4 J. Jaruzelski, Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966. Wilno-Londyn-Warsza-wa, Warszawa 
1987, s. 190. 
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własnością, która mi pozostała, i słusznie czy niesłusznie jestem z mego orygi-
nalnego stylu zadowolony i nie mogę się godzić na jego banalizowanie”5. Pisa-
nie oznaczało dla niego walkę „polemicznym toporem”6, co rzutowało jeżeli 
nie na treść to na ostrość i apodyktyczność głoszonych tez. Temperatura, prze-
kora i niuans to, jak sądzę, kluczowe cechy formalne pisarstwa Mackiewicza 
współkonstytuujące niepowtarzalność prezentowanego stylu. Na profil realisty 
składają się z kolei m.in. zmysł obserwacji i daleko posunięte umiejętności syn-
tezy rzeczywistości politycznej7. Niepodobna rozsądzić, czy globalnie górę brał 
Mackiewicz-analityk czy też Mackiewicz-pisarz, jednak o owym nieusuwalnym 
konflikcie należy pamiętać, albowiem jego przeoczenie łatwo sprowadzi inter-
pretację na manowce. W posłowiu do O jedenastej… Stanisław Żerko zapobie-
gliwie uprzedza czytelnika, by ten nie dał się uwieść Mackiewiczowi, a kon-
kretnie, „(…) sile jego pióra, zamaszystości sformułowań i urokowi niektórych 
bon motów”8. W rzeczy samej, mackiewiczowski sposób pisania można prze-
wrotnie uznać za najsilniejszą rękojmie słuszności głoszonych poglądów. 

Ale mackiewiczowskie pisanie cechuje inny jeszcze rodzaj napięcia. 
Okresy zimnych, logicznych i rzeczowych rozważań przeplatają się w nim 
z momentami publicystycznej furii, na którą składają się nieokiełznana pokusa 
ekspresji formalnej, gen rywalizacji oraz swoista prewidystyczna megalomania. 
Przykładem obecności pierwszej zasady mogą być próby dyskredytacji tezy 
o pouczającej funkcji wiedzy historycznej z uwagi na nieobliczalność żywiołu 
historii9, co łagodzi tonus wprowadzony przez dezyderata – w praktyce niedo-
siężnego - realizmu. Drugi i trzeci pierwiastek często jednak wysuwają się na 
plan pierwszy, co znajduje wyraz w inklinacji do formułowania odosobnio-
nych, nieraz skandalizujących twierdzeń, w tym z zakresu spiskowych teorii 
dziejów, nieznoszącym sprzeciwu językiem tautologii. Najlepszą egzemplifika-
cję stanowi teza, którą przedstawię niżej dotycząca konieczności i zasadności 
polsko-niemieckiej współpracy w latach 30-tych oraz podczas wojny. 

                                                            
5A. Augustyniak, Cat-Mackiewicz, polemista zaciekły, [online] http://wyborcza.pl/1,76842,8423 
128,Cat_Mackiewicz__polemista_zaciekly.html [dostęp: 22.04.18]. 
6 Tamże. 
7 J. Jaruzelski, Mackiewicz i konserwatyści, Warszawa 1976, s. 11. 
8 S. Żerko, Książka rozczarowań i pasji, [w:] PJB, s. 297. 
9 LN, s. 40. 
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Źródłem deformacji mackiewiczowskiego oglądu rzeczywistości może być 
również jego zaangażowanie polityczne, u którego podstaw leżała wiara w ide-
ały mocarstwowe i odbudowę geopolitycznej pozycji Warszawy jako regional-
nego hegemona na obszar Europy Wschodniej. Z tej przyczyny powiada Ma-
ciej Zakrzewski, że Mackiewicz jako zjawisko to mieszanka Jacquesa Bainville’a 
i Henryka Sienkiewicza10.  

Wyłom w fasadzie realizmu czynią też rozmaite idee fixe, przez które ro-
zumiem generalne koncepty polityczne wileńskiego Żubra na czele z monar-
chizmem i ideą federacyjną11. Brak widoków na realizację wskazanych pryncy-
piów potwierdzony kaskadą historycznych niepowodzeń nie były asumptem 
do rewizji stanowiska12. 

Za credo mackiewiczowskiego realizmu uważać można słowa, że polityka, 
w szczególności zaś polityka zagraniczna, jest przede wszystkim grą, „(…) 
wielką szachownicą, na której zamiast figur z kości słoniowej stoją w polach 
żywe narody (…) Na szachownicy polityki zagranicznej gra się bogactwem 
i nędzą, życiem i śmiercią milionów ludzi. Biada narodom, które oddają się 
w niezręczne lub nieumiejętne ręce”13. Gra jako metafora polityki implikuje, 
że ta ostatnia nie jest metafizycznym polem konfliktu dobra i zła, lecz starciem 
idei, o którego wyniku przesądza skuteczność przedsiębranych strategii i tak-
tyk. W grze nie ma gambitów moralnych i niemoralnych, a jedynie skuteczne 
i nieskuteczne.  

Analogiczne rozumowania spychają Mackiewicza w koleiny darwinizmu 
politycznego, piętnowanego i permanentnie źle widzianego przez polską myśl 
polityczną i historiografię. Sam zainteresowany tę konsekwencję własnych za-
łożeń czyta jednak jako świadectwo realizmu oraz dowód indywidualizmu. Ten 
ostatni szczególnie wyraźnie ujawniał się w wątku narodowych rozrachunków. 
Nie da się bowiem ukryć, że walka z „polskością” lub ściślej: ze sprzęgniętym 
z nią etosem politycznym, stanowi jeden z lejtmotywów jego powojennej pu-
blicystyki. Wystarczy wspomnieć głośną tezę autora Londyniszcza mówiącą, 
że Anglia z pomocą szeregu zmyślnych operacji dyplomatycznych celowo 

                                                            
10 M. Zakrzewski, M. Ambrożek, wywiad dostępny na stronie, [online] https://nowakonfedera 
cja.pl/cat-mackiewicz-sentymentalny-realista/ [dostęp 22.04.18] 
11 J. Jaruzelski, Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966…, s. 202-203. 
12 Tenże, Mackiewicz i konserwatyści…, s. 37. 
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pchnęła Warszawę jako żer dla niemieckiego imperializmu, aby dać sobie czas 
na przygotowanie do walki14. We wspomnianej pracy wileński realista kon-
frontuje dwa odrębne modi uprawiania polityki: realistyczny i romantyczny, 
tj. oparty na rozumie i oparty na emocjach, obierający jako fundament kate-
gorię interesu politycznego i zogniskowany na kategoriach moralnych. Pierw-
szy wariant jest modelem angielskim, drugi polskim.  

„Sukinsyn i kanalia”: Mackiewicz kontra „polskość” 

W powyższym kontekście Polacy to „(…) naród przede wszystkim ro-
mantyczny i żyjący życiem urojonym, izolowani są od realnego życia politycz-
nego w Europie i bujają w obłokach”15. Ich zbiorową egzystencję nawiedza 
„Geniusz romantyzmu, czyli geniusz świata nieistniejącego, świata urojonego, 
[który] budzi i stwarza w nas pewne uczucia i pewne nastawienia psychiczne, 
które potem nas niewolą i jak błędne ogniki zgasłych dusz z Mickiewiczowskiej 
ballady prowadzą po manowcach”16. Inaczej Anglicy, których cechuje poczucie 
solidarności narodowej i narodowego realizmu17, a także stosowanie w życiu 
politycznym ogólnej ekonomii zysków i strat18. Polskie i angielskie pojęcia po-
lityczności konfrontuje Mackiewicz na przykładzie postrzegania wojny: 
„Wojna to dla Anglii obrona jej interesów gospodarczych, z tym że Anglia roz-
poczyna wojnę tylko wtedy, gdy jest pewna, że ją (…) wygra (…). Wojna dla 
Polaków to instytucja bardzo zbliżona do pojęcia pojedynku. Stąd nie ma 
u nas pojęcia przydatności lub szkodliwości wojny, tak jak człowiek honoru 
wstydzi się bać pojedynku. U nas nie wolno się zastanawiać, czy daną wojnę 
się wygra, czy przegra, czy będzie ona dla państwa korzyścią, czy samobój-
stwem. U nas się powiada: są okoliczności, które zmuszają nas do wojny, i na 
tym koniec”19.  

Serie podobnych zestawień ewokują sugestię, że polska polityka powinna 
być bardziej „angielska”, dyrektyw kierunkujących działania polityczne poszu-
kiwać raczej w traktatach Sun Tzu i wyrachowanych analizach Clausewitza niż 
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16 Tamże, s. 30. 
17 Tamże, s. 12. 
18 Tamże, s. 25. 
19 Tamże, s. 105-106. 
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w poezjach Mickiewicza i Słowackiego20. Martyrologicznym podrygom i cele-
bracji narodowych klęsk zdaje się przeciwstawiać Mackiewicz własne analizy, 
jakoby obiektywne i wolne od demonów narodowej mitologii. Na kartach 
swoich książek wilnianin usiłuję zrzucić ciasną skórę gazetowego publicysty 
i wystąpić jako badacz-erudyta, dlatego np. – jak stwierdza – nie pisze w bliżej 
nieokreślony i frywolny sposób o polityce Becka, lecz tworzy jej „studium”21. 
W kategorii samej publicystyki zdefiniuje się z kolei jako jedyny myślący pu-
blicysta na emigracji22. 
 Bez wątpienia obrazy dyskursów politycznych polskiego i angielskiego są 
u Mackiewicza przesadnie wykonturowane i karykaturalne, trudno jednak od-
mówić im pewnej wartości poznawczej – pod warunkiem wszakże, że potrak-
tujemy je jako typy idealne, nie zaś wierne w detalach obrazy świata rzeczywi-
stego. 

Mackiewiczowskie spojrzenie na politykę jako dziedzinę amoralnej gry 
w warunkach polskich samo w sobie było postrzegane jako niemoralne. Sym-
patie proniemieckie, monarchizm, teza o ułomności polskiej świadomości na-
rodowej i infantylizmie krajowej dyplomacji, wreszcie dobrowolna re-emigra-
cja do PRL na zaproszenie władz komunistycznych – te i podobne poglądy 
i zdarzenia, którymi pisarz nieustannie pracował na swój pseudonim, nie po-
zwoliły mu uchodzić za beniaminka czy to kręgów sanacyjnych przed wojną, 
czy też środowisk emigracyjnych w trakcie i po wojnie. Reputację Mackiewicza 
jako pisarza i błyskotliwego felietonisty permanentnie rujnowały wygłaszane 
tezy, a o statusie jego postaci na emigracji może najlepiej świadczy figlarny 
podpis, jakim opatrzył jeden z listów do Mieczysława Grydzewskiego: „Stani-
sław Mackiewicz. Sukinsyn i kanalia”23. 

Geopolityczne fatum: Moskwa-Berlin 

 Wykład myśli politycznej Mackiewicza winna otwierać teza dotycząca 
prymatu geopolityki i głoszonego przezeń geograficznego determinizmu. Em-
blematyczny jest tu następujący cytat: „Jeśli będziemy się wpatrywali w mapę 
polityczną, konfigurację granic, będziemy się wpatrywali długo, uporczywie, 

                                                            
20 Tamże, s. 47. 
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myśląco, to kraje same wystąpią ku nam, nabiorą plastyki, pokryją się w oczach 
naszych muskulaturą, która będzie nam wskazywała kierunek ataków, chwy-
tów, zdławień, sczepień się szponami, pazurami, zębami. Państwa na papierze 
mapy nakreślone przestaną być papierem a nabiorą wyrazistości stworzeń, 
które się ożywiają, pełzają, ruszają, walczą między sobą na śmierć i życie. Aby 
przepowiadać narodom, nie trzeba znać ich historii, wystarczy dobrze wpatrzyć 
się w mapę”24. Autor tych słów był przekonany, że położenie geopolityczne jest 
najważniejszym predyktorem sytuacji międzynarodowej państwa, a jego prze-
możne znaczenie tylko w ograniczonym stopniu może modyfikować prowa-
dzona polityka. Działanie geopolitycznych „praw” porównywał Mackiewicz do 
mechanizmów popytu i podaży. Za żelazne prawo wyznaczające pozycję Polski 
uważał położenie między Moskwą i Berlinem.  

Myśl tę najdobitniej wypowiada na kartach swojej historii dwudziestole-
cia pisząc, że „sprawa polska jest funkcją stosunków rosyjsko-niemieckich”25. 
Jeżeli stosunki te są dobre pozycja Polski słabnie, i odwrotnie: w chwilach za-
paści i napięć na linii Moskwa-Berlin międzynarodowe „akcje” Warszawy no-
tują zwyżki. Wielkim laboratorium funkcjonowania owej reguły był wiek XIX 
stanowiący dla Mackiewicza rezerwuar niezliczonych przykładów. Odwołując 
się do znanej opinii gen. H. L. von Schweinitza powtarza on, że wspólna par-
tycypacja w rozbiorach, a wtórnie: zapobieganie polskiej narodowej irredencie, 
stanowiły esencjalną treść rosyjsko-niemieckiego aliansu26. Fakt, że w wieku 
XIX Rzeczpospolita nie powstała mimo masowych narodowowyzwoleńczych 
zrywów i szeregu inicjatyw dyplomatycznych zrzuca na karb tej właśnie zależ-
ności27.  
 Z przedstawionych założeń wyprowadza Mackiewicz wniosek, że celem 
nadrzędnym polskiej polityki zagranicznej w grze o bezpieczeństwo powinno 
być dążenie do podsycania rosyjsko-niemieckiego antagonizmu. Podobnie jak 
jego brat i pisarz Józef Mackiewicz, jest świadom, że potencjał militarny, eko-
nomiczny i technologiczny II Rzeczypospolitej jest zbyt wątły by samotnie sta-
wić czoła potężnym sąsiadom. O ile jednak autor Kontry remedium na geopo-
lityczną klątwę znalazł w idei wielostronnej i ahierarchicznej integracji państw 
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24 PJB, s. 232. 
25 HP, s.79. 
26 PJB, s. 53, 61. 
27 Tamże, s. 65. 
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Europy Wschodniej, o tyle Mackiewicz-senior postuluje integrację regionalną 
dokonywaną pod przewodnictwem Warszawy, a następnie jej uzupełnienie 
o sojusz z którąś z ościennych potęg. Wobec tryumfu rewolucji październiko-
wej w Rosji i wyniesienia w Republice Weimarskiej do władzy Hitlera kon-
frontacja dwóch wzajemnie wrogich totalnych ideologii jawi mu się jako nie-
unikniona, a jej najbardziej prawdopodobną areną są kraje pomostowe z Pol-
ską na czele. Zachowanie neutralności stanowiące istotę projektowanej przez 
Piłsudskiego i wdrażanej przez Becka polityki równowagi stanowiło pium desi-
derium i jako takie nie mogło uchronić państwa przed zgubą28. W kleszczach 
między Scyllą komunizmu i Charybdą nazizmu i w obliczu konieczności do-
konania wyboru (koronnym motywem było tutaj uniknięcie wojny na dwa 
fronty29) stawia Mackiewicz na tę ostatnią ewentualność. 

Zło konieczne: „aktywizm” 

 Głównymi ikonami zbliżenia polsko-niemieckiego w okresie międzywoj-
nia byli Władysław Studnicki i Adolf Maria Bocheński30, jednak to Cat-Mac-
kiewicz dostarcza tej inicjatywie najszerszej, zarówno geopolitycznej jak i ideo-
logicznej, podbudowy.  
 Na początku należy rozwiać pewną wątpliwość. Mackiewicz nie był ger-
manofilem, ani nawet – jak sugeruje Jerzy Jaruzelski - publicystą „proniemiec-
kim31. Stanisław Żerko słusznie zauważa, że polityczna orientacja reprezento-
wana przez Cata była nade wszystko antyrosyjska, a konkretnie antyra-
dziecka32. W dużej mierze to stosunek do komunizmu ukonstytuował mackie-
wiczowską fantazję o sojuszu z Niemcami.  

Trzeba pamiętać, że był on jednym z pierwszych autorów, którzy w spo-
sób systematyczny opisali funkcjonowanie sowieckiego państwa i społeczeń-
stwa ukazując panujące stosunki nie tylko przez pryzmat rewolucji klasowej 
i determinant politycznych ale także odsłaniając leżące u ich podstaw mecha-

                                                            
28 L. Ciołkoszowa, Publicystyka polska na emigracji 1940-1960, Warszawa 2013, s. 24. 
29 P. Zychowicz, Pakt Ribbentrop-Beck…, s. 155. 
30 S. Żerko, Książka rozczarowań i pasji…, s. 302; Szerszą panoramę orientacji proniemieckiej 
w II RP kreśli Piotr Zychowicz (Tenże, Pakt Ribbentrop-Beck…, s. 154-157). 
31 J. Jaruzelski, Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966…, s. 191-192. 
32 S. Żerko, Książka rozczarowań i pasji…, s. 302. 
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nizmy zbiorowej psychologii przesądzające o totalitarnym charakterze formo-
wanego organizmu. Diagnozy te były zawarte w opublikowanej w 1931 roku 
pracy pt. Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów33, 
która uprzedziła m.in. gros analiz autorstwa przedstawicieli tzw. polskiej szkoły 
sowietologicznej jak również studia Mariana Zdziechowskiego, a także zmody-
fikowała – w znacznej mierze chybione – tezy Jana Kucharzewskiego opubli-
kowane w siedmiotomowym dziele Od białego caratu do czerwonego. Wspo-
mniana pozycja wywołała szeroki oddźwięk zarówno w prasie polskiej jak 
i światowej (pisały o niej m.in. „Spectator” i „Truth”). Recenzenci podkreślali 
wyważony osąd Mackiewicza oraz nieobecność koturnowej moralistyki i słow-
nych połajanek tak częstych w wielu publikowanych w latach dwudziestych 
„zaangażowanych” analizach fenomenu komunizmu34. 
 Mimo to, dziełko Mackiewicza nie jest wolne od ostrych eseistycznych 
fraz i mogących szokować porównań. Przykładowo, tłumacząc etiologię komu-
nizmu sięgał on po proroctwa Dostojewskiego i analogię ze Smierdiakowem, 
jednym z drugoplanowych bohaterów Braci Karamazow: „Z tej cuchnącej so-
domii, ze związku starego zdegenerowanego szlachcica z obrzydliwą karlicą ro-
dzi się Smierdiakow (…) bolszewizm jest przede wszystkim Smierdiakowem, 
zjawiskiem, zrodzonym z sodomii pijanego intelektu z histerią chamstwa”35. 
Gdzie indziej, napomykał o trawiącej naród rosyjski „epilepsji bezrozumu i fu-
rii”36. 

Obok argumentów emocjonalnych i odruchowego sprzeciw wobec Rosji 
typowego dla wielu pisarzy i polityków dawnego zaboru rosyjskiego37, poja-
wiają się jednak u Mackiewicza argumenty natury politycznej. Rewolucyjna 
frazeologia komunizacji świata i eksportu rewolucji na Zachód stanowiła 
w jego oczach coś więcej niż dźwięczny slogan38, była ideologicznym spoiwem 
zmieniających się aparatów partyjnych oraz dowodem prakseologicznej ciągło-
ści na linii leninizm-stalinizm. Argument ten wybrzmiewa dosadnie w refleksji 

                                                            
33 S. Cat-Mackiewicz, Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów, Kraków 
2012. 
34 S. Cat-Mackiewicz, Myśl w obcęgach…, s. 177. 
35 Tamże, s. 109. 
36 HP, s. 96. 
37 Tamże, s. 27. 
38 Środkiem do tego celu miało być wywołanie wojny między państwami kapitalistycznymi, zob. 
PJB, s. 481. 
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pisarza nad przyczynami wybuchu wojny, którą relacjonuje Lidia Ciołkoszowa: 
„Zdaniem Mackiewicza Stalin sprowokował wojnę przez pakt o nieagresji 
z Hitlerem, czym zachęcił Hitlera do napaści na Polskę. W czasie wojny poli-
tyką życzliwej neutralności wobec Hitlera Stalin pragnął doprowadzić do tego, 
by w wojnie wyczerpały się obie strony, a wtedy Sowiety wystąpią jako siła 
decydująca, bądź otwierając drzwi rewolucji europejskiej, bądź też dyktując 
obu stronom warunki pokoju”39. Z tego powodu nad ideą potencjalnego 
aliansu z ZSSR ciąży maksyma red or dead, która zdeklarowanemu monarchi-
ście, indywidualiście i ideologowi myśli mocarstwowej musiała jawić się jako 
alternatywa obustronnie samobójcza dla polskiej państwowości. 

Awersja do komunizmu towarzyszyła Mackiewiczowi i znajdywała ujście 
w jego publicystyce stale do czasu powrotu do PRL w czerwcu 1956. W publi-
cystycznych formach drukowanych w „Słowie” na przełomie lat 20. i 30. kry-
tykował wszelkie zjawiska działające na korzyść Moskwy jak wysyp tzw. fellow-
travellersów40, zachwyty europejskiej lewicy, ekspansję pacyfizmu skutkującego 
rozbrajaniem Zachodu, zawieranie traktatów bilateralnych i wielostronnych – 
przeważnie bez pokrycia oraz wciąganie Moskwy do współpracy na forach or-
ganizacji międzynarodowych. Podczas wojny wilnianin zapalczywie zwalczał 
ugodową politykę premierów Władysława Sikorskiego i Stanisława Mikołaj-
czyka41. Już w 1942 r. orędownikom współpracy z aliantami wypominał naiw-
ność wskazując na możliwość zapłaty Stalinowi przez państwa zachodnie kartą 
polską w zamian za wsparcie w wojnie z Niemcami, co ostatecznie okazało się 
faktem42. Potępieńczych gromów nie szczędził również ślepo celebrującym 
zbliżający się koniec okupacji niemieckiej, gdy w powietrzu wisi widmo aneksji 
przez równie totalitarny „czerwony carat”43. Na emigracji urodzony w Peters-
burgu publicysta rychło urósł do rangi ikony orientacji antysowieckiej44. 

Wschodnie idiosynkrazje pchnęły Mackiewicza na kurs niemiecki. Po wy-
borczym sukcesie Hitlera w 1933 r. i nieskutecznej inicjatywie Piłsudskiego 
                                                            
39 L. Ciołkoszowa, Publicystyka polska na emigracji 1940-1960…, s. 35. 
40 A. Nowak, Palimpsest Stanisława Cata-Mackiewicza, [w:] S. Cat-Mackiewicz, Myśl w obcę-
gach…, s. 182. 
41 P. Ziętara, Cat-Mackiewicz: zgorszył emigrację, a ucieszył bezpiekę, [online] http://www.rp.pl/ 
Plus-Minus/306099926-Cat-Mackiewicz-zgorszyl-emigracje-a-ucieszyl-bezpieke.html [dostęp 
22.04.18]. 
42 L. Ciołkoszowa, Publicystyka polska na emigracji 1940-1960…, s. 44, 94. 
43 Tamże, s. 47. 
44 Tamże, s. 42. 
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wywołania do spółki z Francją prewencyjnej wojny z Niemcami45, postulaty 
zadzierzgnięcia współpracy między Warszawą i Berlinem pojawiają się w jego 
tekstach ze zdwojoną częstotliwością. Mackiewicz widział w Hitlerze tamę 
wzniesioną przeciw hegemonicznym ambicjom Moskwy. Najważniejsze argu-
menty przemawiające za realnością tego rozwiązania dedukował z założeń geo-
politycznych. I tak, zabezpieczenie wschodnich granic Polski i Niemiec przed 
inwazją Armii Czerwonej postrzegał jako wspólny interes obydwu państw. 
W przypadku Berlina nie chodziło tylko o bezpieczeństwo wewnętrzne tout 
court, ale także o umożliwienie ekspansji na Zachód i dokonania wendety na 
Francji, które to zakusy Hitlera w miarę upływu czasu stawały się coraz bardziej 
oczywiste. Manewr taki był możliwy jedynie pod warunkiem neutralności ze 
strony ZSSR możliwej do wymuszenia przez układ z Polską. 

Wileński „aktywista” podaje szereg przykładów mających świadczyć 
o woli współpracy ze strony Niemiec. Oprócz deklaracji o niestosowaniu prze-
mocy z 26 stycznia 1934 r. (w 1932 r. analogiczny układ zawarła Polska 
z ZSSR) są wśród nich m.in. 2 spotkania Hitlera z Józefem Lipskim (od 29 
października 1934 r. ambasador RP w Berlinie), podczas których kanclerz Rze-
szy oskarża Moskwę o podżeganie do wojny wskazując na rolę Polski jako 
„bramy Europy” oraz czyniąc propozycję współdziałania w powstrzymywaniu 
spodziewanej ofensywy komunizmu46. Dowodem kluczowym jednak – i jed-
nocześnie najbardziej kontrowersyjnym – ma być, jakoby wielokrotnie pona-
wiana, oferta wspólnej wyprawy na Związek Radziecki postrzegana przez Mac-
kiewicza jako ratio układu z 1934 r.47 Bez dokonania tego „rytualnego mordu” 
statuującego realną solidarność sprawców sojusz polsko-niemiecki ma status 
matrimonium ratum sed non consummatum (małżeństwo zawarte, lecz nie skon-
sumowane)48. Zgoda na ową podwójną ofensywę miała być więc papierkiem 
lakmusowym sojuszniczej wiarygodności Polski. 

Mackiewicz przytacza szereg kuluarowych, częściej nieformalnych niż ofi-
cjalnych, rozmów polsko-niemieckich, w których wraca wspomniany wątek. 
Są wśród nich ujawnione przez hrabiego Jana Szembeka szczegóły dotyczące 
wizyty w Polsce Hermanna Göringa na przełomie stycznia i lutego 1935 r. 

                                                            
45 PJB, s. 21. 
46 Tamże, s. 42. 
47 Tamże, s. 65, 215; HP, s. 445. 
48 HP, s. 407. 
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Minister lotnictwa Rzeszy i człowiek z najbliższego otoczenia Führera miał pro-
ponować marszałkowi Piłsudskiemu objęcie dowództwa nad połączonymi ar-
miami Polski i Niemiec podczas ofensywy na ZSSR49. Sygnały świadczące 
o aktualności oferty wspólnej agresji Hitler zdawał się wysyłać jeszcze 5 stycznia 
1939 r. podczas spotkania z Beckiem w Berchtesgaden, gdzie usiłował wyko-
rzystać jako wabik kwestię pokojowego uregulowania autonomii Gdańska przy 
zapewnieniu w mieście równomiernych wpływów Polski i Niemiec, a także 
zostawiając Beckowi wolną rękę na Ukrainie50. Było to złagodzenie stanowiska 
zaprezentowanego podczas spotkania Ribbentrop-Lipski 24 października 1938 
r., gdzie padły żądania inkorporacji Gdańska w granice III Rzeszy oraz budowy 
eksterytorialnej autostrady do Prus Wschodnich w zamian za przedłużenie 
paktu o nieagresji i akcesję Polski do paktu antykominternowskiego51. 

Geopolitycznym uzasadnieniem projektowanego aliansu było też niepo-
wodzenie polityki wschodniej Piłsudskiego. Mackiewicz optował za wskrzesze-
niem „Polski Sienkiewicza”, tj. wieloetnicznej i wielokulturowej Rzeczpospo-
litej Obojga Narodów52. Popierał wyrosłą z dawnej idei Międzymorza politykę 
federacyjną Piłsudskiego, nie widząc jednak faktycznych przyczyn jej bankruc-
twa - to zrzucał na karb niezrozumienia opinii publicznej w kraju, nieprzychyl-
ności mediów oraz „polonofobii” wschodnich sąsiadów Warszawy53, całkiem 
ignorując agresywny wobec nich kurs Piłsudskiego wyrażający się np. w buncie 
Żeligowskiego i aneksji Litwy Środkowej czy wewnętrznej polityce Rzeczypo-
spolitej wobec mniejszości narodowych i religijnych. Jako reperkusje polskiego 
imperializmu można odcyfrować pomijanie Polski w wielu innych inicjaty-
wach integracji regionalnej jak choćby tzw. Ententa Bałtycka. Na tym polu 
kontynuatorem linii Piłsudskiego pozostawał Beck nieświadomie frondujący 
wszelkie przedsięwzięcia integracji wschodnioeuropejskiej, o które uporczywie 
upominali się krajowcy wileńscy. Zatrważająca krótkowzroczność tej polityki 
wyziera z propozycji jakie Beck złożył królowi Rumunii Karolowi II podczas 
spotkania w Gałaczu w październiku 1938 roku. Spekulując wówczas na tery-
toriach istniejącego jeszcze państwa czeskiego oferował królowi Karolowi 
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udział w aneksji Rusi Karpackiej kosztem Węgier54. Jego propozycja została 
storpedowana, a Warszawa wyszła z tej operacji z reputacją szakala żerującego 
na podbojach niemieckich55. Mnogość podobnych scysji przekładała się na 
niemożność zabiegania o dobrosąsiedzkie stosunki z wschodnimi sąsiadami, 
wobec czego ewentualny sojusz z III Rzeszą, jeszcze w pierwszym kwartale 
1939 roku postrzegał Mackiewicz jako ostatnią deskę ratunku i ultymatywne 
remedium na międzynarodową izolację Warszawy. 

Drugą, obok czynników geopolitycznych, grupę argumentów Mackiewi-
cza na rzecz sanacji stosunków polsko-niemieckich stanowią tezy dotyczące sła-
bości zachodnich sojuszy Polski, w których występuje ona jako sojusznik de 
iure, nie zaś partner faktyczny. Układy te nazywa wilnianin „ekscentrycz-
nymi”56. Ich „deklaratywizm” i zrodzona z niego ułomność miały wynikać nie 
tylko z wyrachowania polityki Paryża i Londynu, ale również z ogólnej degren-
golady wersalskiego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, czego sym-
bolem stała się zaprojektowana jako inkluzywne forum współpracy europej-
skiej Liga Narodów, która stała się z czasem parawanem partnerstwa angielsko-
francuskiego (rozszerzonego później o Niemcy)57. „Liga narodów była [więc] 
przykładem całkowitej niezgody pomiędzy konstrukcją prawną, czy też ideo-
logicznym szyldem, a polityczną rzeczywistością”58.  

Trzeba jednak zaznaczyć, że były naczelny „Słowa” nie sprzeciwiał się sa-
mej idei integracji międzynarodowej i konstrukcji systemów zbiorowego bez-
pieczeństwa. Ba, postulował nawet powołanie jako gwaranta pokoju „rządu 
światowego” pod warunkiem wszakże istnienia po temu odpowiedniej woli 
politycznej, która mogłaby się zamanifestować w wyposażeniu zamyślonej or-
ganizacji w narzędzia instytucjonalnego przymusu i egzekucji podejmowanych 
decyzji59. Jego sprzeciw dotyczył, egoistycznej, gangsterskiej, pełnej cynizmu 
i nieufności, praktyki politycznej europejskich mocarstw skierowanej wzajem-
nie przeciwko sobie oraz razem przeciwko słabym państwom, w tym również 
bezwartościowym sojusznikom z Europy Środkowej i Wschodniej. Barome-
trem (nie)skuteczności ówczesnych organizacji międzynarodowych była na 
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tym polu szczegółowo relacjonowana przez „Słowo”60 sprawa Etiopii (Abisy-
nii) - wówczas członka Ligi Narodów z kilkunastoletnim stażem - zaatakowa-
nej przez Włochy z pogwałceniem statutu organizacji oraz wielu ważnych 
umów międzynarodowych, w tym umów bilateralnych, konwencji genewskiej 
oraz protokołu genewskiego z 1925 r. dotyczącego zakazu stosowania gazów 
bojowych i broni biologicznej. Przedstawiciele Ligi Narodów początkowo ape-
lowali do obydwu stron o zaprzestanie konfliktu, później zagrozili sankcjami 
ekonomicznymi wobec Rzymu, jednak nie zdecydowano się na wykluczenie 
Włoch ze struktur organizacji powołanej, by urzeczywistnić wilsonowską ideę 
samostanowienia narodów, która w sposób możliwie brutalny została oto 
zrównana z ziemią. Apatia ta i obojętność zdumiewają nawet po latach, szcze-
gólnie gdy wsłuchamy się w przemówienia jakie od początku wojny włosko-
abisyńskiej wygłaszał Mussolini. W październiku 1935 r. wygrażał on: „Liga 
Narodów, zamiast uznać prawa Włoch, śmie mówić o sankcjach. Póki nie ujrzę 
na to dowodów, nie uwierzę, by szczery lud Francji zechciał poprzeć sankcję 
przeciw Włochom. (…) Póki nie ujrzę dowodów, nie uwierzę, by szczery lud 
brytyjski zechciał przelewać krew i sprowadzić nieszczęście na Europę w imię 
jakiegoś barbarzyńskiego kraju, niegodnego miejsca wśród narodów cywilizo-
wanych”61.  

Myślę, że warto tu odnotować mackiewiczowski brak wyrozumienia dla 
wszelkich aktów prawa międzynarodowego samych w sobie, w tym wzajem-
nych i zbiorowych umów między państwami, traktowanych przezeń jako za-
grywki pokerowe mające walor instrumentalny. Taka perspektywa oglądu rze-
czywistości politycznej pozwala zaklasyfikować Mackiewicza jako zwolennika 
politycznego behawioryzmu, dla którego punktem wyjścia są zachowania ak-
torów politycznych, nie zaś ich emocje, motywy, czy deklaracje. Drugą ważną 
cechą jego optyki jest z ducha schmittowskie przekonanie o fundamentalnym 
znaczeniu woli politycznej w polityce międzynarodowej. Jest ona w oczach 
Cata czynnikiem uruchamiającym myślenie strategiczne i – w dalszej kolejno-
ści - wszelkie realne ruchy poszczególnych graczy. W tym ujęciu za praprzy-
czynę rozpadu porządku wersalskiego uznać należy brak woli w jego podtrzy-
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mywaniu przez antagonistów Berlina w Paryżu i Londynie, czego dowody znaj-
dziemy w braku reakcji na nielegalne przywrócenie przez Hitlera powszechnej 
służby wojskowej62, remilitaryzację Nadrenii63, czy nadliczbową rozbudowę 
Kriegsmarine64.  

Oburzenie zachodniej opinii publicznej wynikające z błędnego przekona-
nia o zbliżeniu Becka z Hitlerem było tym mniej zasadne, że, po pierwsze, 
Anglia i Francja w latach 1933-1936 same aktywnie zabiegały o poprawę relacji 
z Berlinem, po drugie zaś, czyniły to kosztem interesów państw Europy 
Wschodniej zaniepokojonych możliwością reaktywacji niemieckiego konceptu 
Drang Nach Osten. Lęki te znalazły uzasadnienie w obmyślonym przez Musso-
liniego Pakcie Czterech z 1933 r., w którym Włochy, Niemcy, Anglia i Francja 
usiłowały wrócić do formuły „koncertu mocarstw” i – wbrew postanowieniom 
statutu Ligi Narodów - protekcjonalnie decydować o losach mniejszych pań-
stw65. Umowa ta spowodowała zaognienie relacji między Wschodem i Zacho-
dem Europy. Czechy w osobie ministra Eduarda Beneša zagroziły wystąpie-
niem z Ligi Narodów gdyby traktat został ratyfikowany, a Polska zdecydowała 
o niewysyłaniu do Rzymu świeżo mianowanego ambasadora66. Zdaniem Mac-
kiewicza istniało niebezpieczeństwo, że w ramach paktu europejskie mocarstwa 
zaspokoją niemieckie ambicje polskim Pomorzem i Gdańskiem, co miało skło-
nić Piłsudskiego do wzmożenia dwustronnego dialogu z Niemcami67. 

Komitywa polsko-francuska datowana od zawarcia konwencji wojskowej 
w styczniu 1921 r. to zdaniem Mackiewicza tylko gra pozorów, albowiem 
Francja traktuje Polskę jako „vice-Rosję”68, tj. siłę prewencyjną, która w za-
stępstwie upadłego caratu może, w granicach własnych ograniczonych możli-
wości, absorbować uwagę Berlina odwracając ją tym samym od Paryża69. Kon-
cept ten zakłada antagonizm polsko-niemiecki, za co Polska nie otrzymuje jed-
nak żadnej realnej rekompensaty. Kresowy konserwatysta zaleca zatem swoistą 
polityczną bigamię, czyli grę równocześnie na Paryż jak i Berlin, co miałoby 
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na to dowodów, nie uwierzę, by szczery lud Francji zechciał poprzeć sankcję 
przeciw Włochom. (…) Póki nie ujrzę dowodów, nie uwierzę, by szczery lud 
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Cata czynnikiem uruchamiającym myślenie strategiczne i – w dalszej kolejno-
ści - wszelkie realne ruchy poszczególnych graczy. W tym ujęciu za praprzy-
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mywaniu przez antagonistów Berlina w Paryżu i Londynie, czego dowody znaj-
dziemy w braku reakcji na nielegalne przywrócenie przez Hitlera powszechnej 
służby wojskowej62, remilitaryzację Nadrenii63, czy nadliczbową rozbudowę 
Kriegsmarine64.  

Oburzenie zachodniej opinii publicznej wynikające z błędnego przekona-
nia o zbliżeniu Becka z Hitlerem było tym mniej zasadne, że, po pierwsze, 
Anglia i Francja w latach 1933-1936 same aktywnie zabiegały o poprawę relacji 
z Berlinem, po drugie zaś, czyniły to kosztem interesów państw Europy 
Wschodniej zaniepokojonych możliwością reaktywacji niemieckiego konceptu 
Drang Nach Osten. Lęki te znalazły uzasadnienie w obmyślonym przez Musso-
liniego Pakcie Czterech z 1933 r., w którym Włochy, Niemcy, Anglia i Francja 
usiłowały wrócić do formuły „koncertu mocarstw” i – wbrew postanowieniom 
statutu Ligi Narodów - protekcjonalnie decydować o losach mniejszych pań-
stw65. Umowa ta spowodowała zaognienie relacji między Wschodem i Zacho-
dem Europy. Czechy w osobie ministra Eduarda Beneša zagroziły wystąpie-
niem z Ligi Narodów gdyby traktat został ratyfikowany, a Polska zdecydowała 
o niewysyłaniu do Rzymu świeżo mianowanego ambasadora66. Zdaniem Mac-
kiewicza istniało niebezpieczeństwo, że w ramach paktu europejskie mocarstwa 
zaspokoją niemieckie ambicje polskim Pomorzem i Gdańskiem, co miało skło-
nić Piłsudskiego do wzmożenia dwustronnego dialogu z Niemcami67. 

Komitywa polsko-francuska datowana od zawarcia konwencji wojskowej 
w styczniu 1921 r. to zdaniem Mackiewicza tylko gra pozorów, albowiem 
Francja traktuje Polskę jako „vice-Rosję”68, tj. siłę prewencyjną, która w za-
stępstwie upadłego caratu może, w granicach własnych ograniczonych możli-
wości, absorbować uwagę Berlina odwracając ją tym samym od Paryża69. Kon-
cept ten zakłada antagonizm polsko-niemiecki, za co Polska nie otrzymuje jed-
nak żadnej realnej rekompensaty. Kresowy konserwatysta zaleca zatem swoistą 
polityczną bigamię, czyli grę równocześnie na Paryż jak i Berlin, co miałoby 
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63 H. Batowski, Między dwiema wojnami…, s. 243-244. 
64 PJB, s. 142, 152. 
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zmusić odwiecznie wrogie ośrodki do rywalizacji o Warszawę, a konkretnie, do 
zaoferowania jej określonych korzyści urealniając tym samym istniejące „na 
papierze” sojusze. To z pewnością możliwy scenariusz, jednak Mackiewicz nie 
dostrzega, że za taki uchodzi również opcja odwrotna, tj. możliwość nadszarp-
nięcia stosunków zarówno z Francją jak i Niemcami wskutek osłabienia naszej 
wiarygodności. 

Publicystycznych razów nie żałuje Mackiewicz również „przyjaźni” pol-
sko-brytyjskiej. Jak już wcześniej wspomniałem pod postacią Wielkiej Brytanii 
czci on bożka realizmu, co każe mu a priori interpretować wszystkie polityczne 
posunięcia Londynu jako zgoła racjonalne. Przesłanka fraternizacji z Warszawą 
jako ogólna możliwość pojawiła się po stronie brytyjskiej gdy gabinet Cham-
berlaina uzmysłowił sobie, że wojna jest nieunikniona, wobec czego celem po-
lityki brytyjskiej nie powinno być jej zapobieganie a przekierowanie pierwszego 
uderzenia jak najdalej od terytorium Albionu. Temu służyć miał appeasement 
i jego kulminacja w postaci układu monachijskiego, mocą którego Wielka Bry-
tania nie tyle sprzedała Czechosłowację, co kupiła – na pewien okres – bezpie-
czeństwo; nie tyle przegrała honor (rzecz w polityce bez znaczenia), co wygrała 
bezcenny czas, a zatem: nie tyle dała się ograć co sama zaaplikowała Hitlerowi 
zwycięski fortel. Monachium – stwierdza Mackiewicz - to wielki tryumf Fore-
ign Office, a Chamberlain to człowiek, który oddalając wybuch konfliktu 
w czasie sprawił, że przeszło rok później mógł on wybuchnąć na brytyjskich 
warunkach70. Monachium to zatem wyraz spóźnionego refleksu inicjującego 
zbrojenia na masową skalę. Drugim elementem tej wyrachowanej brytyjskiej 
polityki miało być skaptowanie Warszawy mające za zadanie rozbrojenie po-
tencjalnego aliansu polsko-niemieckiego, a tym samym obracające wektor nie-
mieckiej agresji na Polskę71. Co istotne, obecność Polski w projektowanej ko-
alicji antyhitlerowskiej pozwalała wciągnąć w nią ZSSR, które w tej sytuacji 
mogło liczyć na zapłatę za angaż częścią polskiego terytorium72. Te dwa cele 
osiągnięto rzekomo m.in. przez wzajemne polsko-brytyjskie gwarancje bezpie-
czeństwa z kwietnia 1939 r. sprowokowane wcześniejszymi jednostronnymi 

                                                            
70 Tamże, s. 258-259, 262. 
71 LN, s. 7. 
72 Tamże, s. 145-146. 
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gwarancjami brytyjskimi73. To wtedy, zdaniem autora O jedenastej… Hitler 
definitywnie zarzucił plany polsko-niemieckiej wyprawy na ZSSR, czego po-
kłosiem była jadowita, antypolska perora z 28 kwietnia 1939 r. oraz następu-
jące po niej żądania terytorialne. Sojusz zawarty 25 sierpnia nie miał już wagi 
politycznej, był tylko potwierdzeniem linii działań obranej w parę miesięcy 
wcześniej74. Oto logiczny trzon tezy Mackiewicza o wciągnięciu Polski do 
wojny przez Wielką Brytanię, która wywołała serię ciekawych polemik.  

Zaprezentowana argumentacja w kilku punktach wydaje się zupełnie 
„przestrzelona”. Kapitulanckie stanowisko Chamberlaina wybrzmiało podczas 
przemówienia wygłoszonego 27 września 1938. r., w którym bez zająknięcia 
mówił, że Imperium Brytyjskie nie pozwoli się wciągnąć do wojny „z powodu 
tego narodu, (…) ludzi, o których nic nie wiemy”75. Jeśli Chamberlain gotował 
kraj do wojny to dlaczego po powrocie z Monachium tryumfalnie obwieszcza, 
że „przywiózł pokój”76, co ma druzgocący efekt „psychologicznego rozbroje-
nia”? Gdy mowa o wykorzystaniu Polski jako zapłaty za udział w wojnie ZSSR, 
nie wydaje się by Chamberlain wybiegał myślami tak daleko w przyszłość. 
A nawet jeśli, to w pierwszym kwartale 1939 roku nie mógł przewidzieć paktu 
Ribbentrop-Mołotow, a także dalszych burzliwych relacji między wielkimi so-
jusznikami. Zaangażowanie ZSSR w ewentualne konflikt było w zasadzie rze-
czą pewną, nie był natomiast pewny jego charakter. Raz jeszcze zawiódł Mac-
kiewicza behawioryzm z jego płaską mechaniką działań politycznych nie 
uwzględniającą ludzkich przywar i słabości, które nieraz w polityce grają pierw-
sze skrzypce. 

Trzeci typ czynników przemawiających na korzyść wzmocnienia stosun-
ków polsko-niemieckich to realna polityka Józefa Becka wtórująca – wedle 
Mackiewicza nieświadomie – łupieżczym ruchom Berlina. Z długiej listy przy-
kładów można przytoczyć niedopuszczenie do zawarcia antyniemieckiego 
paktu wschodniego w 1934 roku, osłabianie autorytetu Ligi Narodów (np. 
przez dyskredytację - wespół z Berlinem - przepisów dotyczących mniejszości 

                                                            
73 Na rzecz tej hipotezy może świadczyć fakt, że w momencie ogłaszania przez Chamberlaina 
gwarancji, Wielka Brytania zarówno w kategoriach militarnych jak i politycznych, nie była 
w stanie ich dotrzymać (J. Walker, Polska osamotniona. Dlaczego Wielka Brytania zdradziła swego 
najwierniejszego sojusznika?, Kraków 2010, s. 25, 37). 
74 PJB, s. 44-45, 97, 285-287. 
75 Cyt. za: H. Batowski, Między dwiema wojnami 1919-1939, Kraków 2007, s. 320. 
76 N. Chamberlain, Przywiozłem wam pokój, [w:] Wielkie mowy historii. Tom 3…, s. 46. 
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zmusić odwiecznie wrogie ośrodki do rywalizacji o Warszawę, a konkretnie, do 
zaoferowania jej określonych korzyści urealniając tym samym istniejące „na 
papierze” sojusze. To z pewnością możliwy scenariusz, jednak Mackiewicz nie 
dostrzega, że za taki uchodzi również opcja odwrotna, tj. możliwość nadszarp-
nięcia stosunków zarówno z Francją jak i Niemcami wskutek osłabienia naszej 
wiarygodności. 

Publicystycznych razów nie żałuje Mackiewicz również „przyjaźni” pol-
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czci on bożka realizmu, co każe mu a priori interpretować wszystkie polityczne 
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berlaina uzmysłowił sobie, że wojna jest nieunikniona, wobec czego celem po-
lityki brytyjskiej nie powinno być jej zapobieganie a przekierowanie pierwszego 
uderzenia jak najdalej od terytorium Albionu. Temu służyć miał appeasement 
i jego kulminacja w postaci układu monachijskiego, mocą którego Wielka Bry-
tania nie tyle sprzedała Czechosłowację, co kupiła – na pewien okres – bezpie-
czeństwo; nie tyle przegrała honor (rzecz w polityce bez znaczenia), co wygrała 
bezcenny czas, a zatem: nie tyle dała się ograć co sama zaaplikowała Hitlerowi 
zwycięski fortel. Monachium – stwierdza Mackiewicz - to wielki tryumf Fore-
ign Office, a Chamberlain to człowiek, który oddalając wybuch konfliktu 
w czasie sprawił, że przeszło rok później mógł on wybuchnąć na brytyjskich 
warunkach70. Monachium to zatem wyraz spóźnionego refleksu inicjującego 
zbrojenia na masową skalę. Drugim elementem tej wyrachowanej brytyjskiej 
polityki miało być skaptowanie Warszawy mające za zadanie rozbrojenie po-
tencjalnego aliansu polsko-niemieckiego, a tym samym obracające wektor nie-
mieckiej agresji na Polskę71. Co istotne, obecność Polski w projektowanej ko-
alicji antyhitlerowskiej pozwalała wciągnąć w nią ZSSR, które w tej sytuacji 
mogło liczyć na zapłatę za angaż częścią polskiego terytorium72. Te dwa cele 
osiągnięto rzekomo m.in. przez wzajemne polsko-brytyjskie gwarancje bezpie-
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gwarancjami brytyjskimi73. To wtedy, zdaniem autora O jedenastej… Hitler 
definitywnie zarzucił plany polsko-niemieckiej wyprawy na ZSSR, czego po-
kłosiem była jadowita, antypolska perora z 28 kwietnia 1939 r. oraz następu-
jące po niej żądania terytorialne. Sojusz zawarty 25 sierpnia nie miał już wagi 
politycznej, był tylko potwierdzeniem linii działań obranej w parę miesięcy 
wcześniej74. Oto logiczny trzon tezy Mackiewicza o wciągnięciu Polski do 
wojny przez Wielką Brytanię, która wywołała serię ciekawych polemik.  

Zaprezentowana argumentacja w kilku punktach wydaje się zupełnie 
„przestrzelona”. Kapitulanckie stanowisko Chamberlaina wybrzmiało podczas 
przemówienia wygłoszonego 27 września 1938. r., w którym bez zająknięcia 
mówił, że Imperium Brytyjskie nie pozwoli się wciągnąć do wojny „z powodu 
tego narodu, (…) ludzi, o których nic nie wiemy”75. Jeśli Chamberlain gotował 
kraj do wojny to dlaczego po powrocie z Monachium tryumfalnie obwieszcza, 
że „przywiózł pokój”76, co ma druzgocący efekt „psychologicznego rozbroje-
nia”? Gdy mowa o wykorzystaniu Polski jako zapłaty za udział w wojnie ZSSR, 
nie wydaje się by Chamberlain wybiegał myślami tak daleko w przyszłość. 
A nawet jeśli, to w pierwszym kwartale 1939 roku nie mógł przewidzieć paktu 
Ribbentrop-Mołotow, a także dalszych burzliwych relacji między wielkimi so-
jusznikami. Zaangażowanie ZSSR w ewentualne konflikt było w zasadzie rze-
czą pewną, nie był natomiast pewny jego charakter. Raz jeszcze zawiódł Mac-
kiewicza behawioryzm z jego płaską mechaniką działań politycznych nie 
uwzględniającą ludzkich przywar i słabości, które nieraz w polityce grają pierw-
sze skrzypce. 

Trzeci typ czynników przemawiających na korzyść wzmocnienia stosun-
ków polsko-niemieckich to realna polityka Józefa Becka wtórująca – wedle 
Mackiewicza nieświadomie – łupieżczym ruchom Berlina. Z długiej listy przy-
kładów można przytoczyć niedopuszczenie do zawarcia antyniemieckiego 
paktu wschodniego w 1934 roku, osłabianie autorytetu Ligi Narodów (np. 
przez dyskredytację - wespół z Berlinem - przepisów dotyczących mniejszości 

                                                            
73 Na rzecz tej hipotezy może świadczyć fakt, że w momencie ogłaszania przez Chamberlaina 
gwarancji, Wielka Brytania zarówno w kategoriach militarnych jak i politycznych, nie była 
w stanie ich dotrzymać (J. Walker, Polska osamotniona. Dlaczego Wielka Brytania zdradziła swego 
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75 Cyt. za: H. Batowski, Między dwiema wojnami 1919-1939, Kraków 2007, s. 320. 
76 N. Chamberlain, Przywiozłem wam pokój, [w:] Wielkie mowy historii. Tom 3…, s. 46. 
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narodowych), politykę czeską w latach 1935-1939, uznanie Anschlussu i spro-
kurowanej działaniami Hitlera niepodległości Słowacji77, czy wreszcie polskie 
ultimatum wobec Litwy z 1938 r.78. Ten krótki katalog przekonywająco do-
wodzi, że modus operandi polskiej dyplomacji w drugiej połowie lat 30. do 
znudzenia – choć oczywiście toutes proportions gardées – przypominał zbójecką 
politykę zagraniczną praktykowaną przez krnąbrnego kanclerza Niemiec. Nie-
zrozumiałe wolty Becka były źródłem licznych insynuacji o rzekomej agentu-
ralnej współpracy z III Rzeszą formułowanych nie tylko przez oponentów po-
litycznych, ale również ludzi kultury. Maria Dąbrowska w swoim dzienniku 
wspomina o Becku jako „hitlerowskim fagasie”79. W obliczu, chcąc nie chcąc 
zaistniałych okoliczności, należało – zdaniem Cata - nadać im sankcję oficjalną, 
co mogło obrócić je na własną korzyść i uwierzytelnić Polskę jako sojusznika 
Niemiec. 

Słabością Becka był według Mackiewicza brak politycznej wyobraźni, 
swoistej „wizji gry”, oraz, co za tym idzie, zmysłu antycypacji czy dostrzegania 
szerszych niż zaledwie lokalne kontekstów. „Beck - wycedzi Mackiewicz - to 
płaz czołgający się po ziemi”, zaś „Piłsudski to skrzydła wciąż zrywane do 
lotu”80. Piłsudski wiedział, że podniesienie pozycji Polski wymaga powodzenia 
jego polityki wschodniej lub/i budowy niesprzecznych sojuszy z wybranymi 
europejskimi mocarstwami, Beck zaś prowadził awanturniczą politykę wielo-
stronnych konfliktów prowadzącą do międzynarodowej izolacji Polski. 

Beck odmalowany piórem Mackiewicza nie potrafił też trzymać ręki na 
pulsie wydarzeń i nie wyczuwał dynamiki stosunków międzypaństwowych81. 
Przywarę tę egzemplifikuje nieumiejętność zdyskontowania zapaści stosunków 
niemiecko-francuskich po zakończeniu ery zbliżenia z czasów tandemu Strese-
mann-Briand. Przed polską dyplomacją otwarły się wówczas podwójne drzwi: 
Francja potrzebowała polskich dywizji jako polisy ubezpieczeniowej przed 
ewentualnymi rewindykacjami i agresją niemiecką, Niemcom potrzebna była 
pewność, że w razie takiej agresji nie zostaną one wykorzystane przeciw nim. 
Beck nie wykonał jednak żadnych ruchów. 
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Te i inne mankamenty prowadzonej przez Becka polityki były równią po-
chyłą zakończoną traktatem Ribbentrop-Mołotow, „(…) dopiero wtedy ma-
kabrycznie zrealizowała się jego formuła o jednakowej odległości od Berlina 
i od Moskwy”82. Wojna na dwa fronty nie jest już polityką, lecz samobój-
stwem83, a bojowy epilog wygłoszony przez Becka w postaci przemówienia sej-
mowego z 5 maja 1939 r., pełnego tyrtejskiego patosu i grandilokwencji i zna-
komicie przez naród przyjętego, był tylko dowodem kolejnej w polskich dzie-
jach zbiorowej hipnozy. Hipnozy – tradycyjnie - indukowanej energią żarli-
wego patriotyzmu wyzwolonego z oków racjonalnego politycznego planowa-
nia84. Beck oto – spointuje Mackiewicz - „z nagrobka swej polityki zrobił sobie 
piedestał”85.  

Ten mocny akord nie wieńczy jednak listy zarzutów pod adresem pol-
skiego premiera – Mackiewicz bowiem recenzuje politykę Becka również po 
„samobójstwie”. Jak pisze, wobec destrukcji stosunków polsko-niemieckich, 
„Rzeczą rządu polskiego było wszystkich wysiłków dołożyć, aby konflikt wo-
jenny zaczął się nie od Polski, a jeśli to było nie możliwe, to że by przy najmniej 
zaczął się jak najpóźniej ze względu na konieczność uzbrojenia nas, Francji 
i Anglii na równi z uzbrojonymi przez Hitlera Niemcami”86. Z tej ogólnej re-
guły wynikły postulaty przyjęcia żądań niemieckich (inkorporacja Gdańska 
i budowa eksterytorialnej autostrady łączącej Prusy Wschodnie z macierzystym 
terytorium III Rzeszy), a to po to, by dać Warszawie et consortes czas na przy-
gotowania do wojny87. Podbudowując te kłopotliwe tezy wilnianin dezawuo-
wał znaczenie Gdańska wskazując na przewagę w mieście ludności niemieckiej, 
co stanowi źródło niepotrzebnych konfliktów, podczas gdy rolę flagowego 
portu II Rzeczypospolitej z powodzeniem realizować może jej cudowne 
dziecko – Gdynia88.  

Wiele z argumentów Mackiewicza w ocenie polityki Becka powtarzają hi-
storycy i publicyści historyczni zajmujący się „międzyepoką” 1918-1939, jed-
nak warto także wskazać na przytaczane przez nich okoliczności łagodzące 
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ostrość krytyk kierowanych pod adresem „pułkownika”. Część prasy europej-
skiej pod niebiosa wynosiła zdolności obronne i potencjał polskiej armii, 
o czym na trzy tygodnie przed wybuchem wojny donosiło nawet „Słowo”89 – 
przekonanie o polskiej sile leżące u podstaw polityki równowagi nie było więc 
tylko prywatnym urojeniem Becka, ale opinią powszechną popieraną m.in. 
tezą o jednych z najwyższych w Europie nakładów budżetowych na armię, jej 
doświadczeniem bojowym zdobytym na frontach I wojny światowej i w po-
tyczkach z okresu konsolidacji państwa, czy bojowym duchem i ofiarnością 
społeczeństwa ukształtowanymi przez długie tradycje insurekcyjne.  

Mackiewicz nie wyciąga też ostatecznych konsekwencji z faktu, o którym 
sam pisze: pozycji Niemca w narodowej polskiej mitologii, którą można by 
zdefiniować jako archetyp politycznego zła90 ciągnący się od Cedynii przez 
Grunwald, aż po niesnaski z okresu I wojny światowej powstałe wokół aktu 
5 listopada91. Idąc tym tropem można dowodzić, że Beck nie rozważał sojuszu 
z Niemcami ponieważ świadom był przemożnej siły zadawnionych psycholo-
gicznych traum i wiedział, że polskie społeczeństwo takiego sojuszu nie zaak-
ceptuje. Jest to fakt, który nie przemawia za realnością polityki równowagi 
Becka, ale przeciw realności proniemieckiej opcji Mackiewicza.  

Jawna opcja niemiecka? 

 Przedstawione wyżej argumenty mające postać racjonalnych lub quasi-
racjonalnych wnioskowań i postulatów dotyczących „metodologii” gry poli-
tycznej nie stanowią w mojej opinii materiałów obciążających osobę Mackie-
wicza. Poniżej przedstawię z kolei te jego poglądy i tezy, które w momencie ich 
ogłaszania zdawały się trudne do utrzymania, nieracjonalne lub nawet ocierały 
się o kolaborację.  
 Pierwszą kontrowersję stanowi mackiewiczowska afirmacja imperiali-
zmu92 postrzeganego jako antyteza idei nacjonalistycznych. O ile polscy nacjo-
naliści wysuwali czasem projekt Polski endemicznej zamkniętej w granicach 
terytoriów zamieszkiwanych przez ludność polskojęzyczną, o tyle Mackiewicz 
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uważał, że taki organizm jest niezdolny do samodzielnej obrony, z czego wy-
prowadzał postulat poszerzenia granic i budowy „polskiego imperium”. Ase-
kurował się wprawdzie ukazując jagielloński rodowód własnych koncepcji93 
oraz pisząc, że „zmysł imperialny to zmysł tolerancji, to zmysł współżycia 
z innymi narodami (…)”94, jednak to Warszawę obsadził w roli centrum do-
mniemanej „integracji”, co z pewnością napotkałoby na sprzeciw ze strony 
państw mających stanowić części składowe polskiego imperium. Imperialna 
wariacja Mackiewicza jest z gruntu utopijna, tym bardziej jeśli weźmiemy pod 
uwagę trwający w dwudziestoleciu międzywojennym „karnawał nacjonali-
zmów”, w tym nacjonalizmów konsolidacyjnych młodych państw (Litwa, 
Ukraina) dążących do scalenia narodowej tożsamości, co odbywa się często za 
pomocą narracji politycznej autonomii i artykulacji odrębności od innych kra-
jów i narodów. Nie można też pominąć faktu, że cytowane wyżej słowa po-
chodzą z pracy wydanej w 1942 roku - jest to swoista corrigenda do bulwersu-
jących opinii wygłaszanych przez Mackiewicza na łamach „Słowa” w przeded-
niu wojny. W tych zapomnianych tekstach czytamy, że Polska i Niemcy jako 
państwa przeludnione i „głodne” łakną nowych terytoriów95, a wzajemny so-
jusz będzie krokiem na drodze do urzeczywistnienia idei mocarstwowej96. 
Z tych fantomowych nadziei wypływa porażająco szczera mackiewiczowska au-
todefinicja siebie jako „filohitlerowca”97.  

Drugi rodzaj wątpliwości dotyczy imaginacyjnej, a momentami wręcz ży-
czeniowej, oceny kursu politycznego nazistowskich Niemiec, która była w za-
sadzie nieczuła na zmieniającą się sytuację polityczną i informacje docierające 
do Warszawy zza zachodniej granicy. Te ostatnie z uporem starał się wpasować 
w ramy swojej wyobrażonej politycznej układanki nadając tej ostatniej pozory 
logicznej spójności. Wystąpienie z Ligi Narodów oraz opuszczenie przez 
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Niemcy konferencji rozbrojeniowej w Genewie98 odczytuje nie jako świt peł-
zającego ekspansjonizmu, lecz jako wyraz słusznych rewindykacji postwersal-
skich, w warstwie retorycznej opartych na argumentach nieuzasadnionej i nie-
sprawiedliwej militarnej i politycznej neutralizacji Niemiec względem zachod-
nich sąsiadów99. Jeszcze po remilitaryzacji Nadrenii Mackiewicz przekonywał 
będzie w „Słowie”, że „Hitler chce pokoju, bo kto wie… może chce inne kon-
tynenty atakować. Jedyne państwo, które ma powody do obawiania się hitle-
rowskiego pokoju europejskiego jest bolszewia”100.  

Istotnie, w latach 1933-1934 gdy hydra nazizmu po raz pierwszy uniosła 
głowę, Zachód Europy nie dostrzegł niebezpieczeństwa. Na nastroje społeczne 
jak brom działały pacyfizm, komunizm i ów niestrudzony strażnik wszelkich 
status quo: dobrobyt. Ale w tej atmosferze letargu swoje kasandryczne przepo-
wiednie formułował Churchill, który – jako jeden z niewielu zachodnich poli-
tyków - nie stracił zimnej głowy. „Przyjaciele, – zaalarmuje na falach BBC 
16 listopada 1934 r. - zaledwie o kilka godzin lotu stąd żyje prawie 70-milio-
nowy naród, złożony z najlepiej wykształconych, najbardziej pracowitych i naj-
bardziej zdyscyplinowanych ludzi na świecie. Ludziom tym od dzieciństwa 
wpaja się, że wojna jest wspaniałym zadaniem, a śmierć na polu bitwy naj-
szczytniejszym przeznaczeniem człowieka. Jest to naród, który zrezygnował ze 
wszystkich swoich wolności, by wzmocnić swoją zbiorową siłę. Jest to naród, 
którego cała siła i liczne zalety znalazły się w rękach grupy niegodziwców, któ-
rzy głoszą pochwałę nietolerancji i rasowej dumy i których nie powściąga ani 
prawo, ani parlament, ani opinia publiczna (…). Z nowej tablicy przykazań 
wymazali to, które mówi „nie zabijaj”101. 

Z czasem w swoich interpretacjach celów Berlina Mackiewicz pójdzie śla-
dem Churchilla, ale nawet wówczas – co zadziwiające – jego dywagacje pomi-
jać będą jeden z kluczy do nazizmu: pojęcie rasy. Autor O jedenastej… nie czy-
tał Mein Kampf lub – co być może bardziej prawdopodobne - nie traktował 
wyłożonych tam rasowych i eugenicznych teorii jako dziejowych realności, nie 
dostrzegał, że w ich świetle polityczny mariaż Słowian i Aryjczyków jest rzeczą 
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nie do pomyślenia. Jak sądzę, zadziało tutaj coś, co można by określić iluzją 
panrealizmu – jednostka chorobowa politycznej wyobraźni, szczególnie tej 
o „realistycznej” orientacji, którą funduje supozycja o racjonalności wszystkich 
aktorów politycznych. Krótko mówiąc, Hitler Mackiewicza to postać przery-
sowana, doskonały strateg posługujący się ideologią nazizmu (w tym teoriami 
rasowymi) instrumentalnie, jako narzędziem restauracji potęgi Niemiec, nie 
zaś autotelicznie – jako politycznym projektem. Wileński piewca realizmu nie 
docenił roli afektu w polityce, toteż rasowe szaleństwo nigdy nie znalazło się 
w jego polu widzenia.  

Trzeci typ kontrowersji stanowią mackiewiczowskie niekonsekwencje, 
które skrzętnie mistyfikuje i ukrywa pod płaszczykiem stylu. Przykładowo 
o Becku, którego w O jedenastej… osadza w roli dyplomatycznego dyletanta, 
jeszcze w latach 1933-1934 pisał jako o „ministrze szczęśliwej ręki” opiewając 
jego „polityczny realizm bez przesady i fantazji”, a jego politykę poczytywał za 
„genialną”102. Inny zgrzyt stanowi przedwojenna agitacja na rzecz agresji pol-
sko-niemieckiej na ZSSR, który to scenariusz jest również afirmowany podczas 
wojny. A jednak już po wojnie jego stanowisko ulega diametralnej zmianie, 
a Lidia Ciołkoszowa pisze nawet, że Mackiewicz – w przeciwieństwie do Stud-
nickiego – nie uważał jakoby odrzucenie propozycji wyprawy na bolszewicką 
Rosję było błędem103. Ma to oczywiście ważność w odniesieniu do emigracyj-
nej publicystyki autora Lat nadziei wydawanej w okresie, gdy raz po raz wydo-
bywano na jaw kolejne fakty związane z Holocaustem i gdy wszelkie akty wo-
jennej kolaboracji z Niemcami znalazły się na cenzurowanym. Figura realizmu 
żywi się najwyraźniej iluzją konsekwencji, a tę można sfabrykować tylko drogą 
umiejętnej mimikry. Chcę przez to powiedzieć, że Mackiewicz doskonale wie-
dział jak dbać o swój wizerunek. 

Dodatkowym obciążeniem może być fakt, że niemieckie sympatie kreso-
wego Żubra były powszechnie znane również w Berlinie, o czym świadczyć 
może zaproszenie jakie otrzymał (obok Władysława Studnickiego) w 1936 r. 
na zjazd NSDAP do Norymbergi, z którego zresztą nie omieszkał skorzystać104. 
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Niemcy konferencji rozbrojeniowej w Genewie98 odczytuje nie jako świt peł-
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Ostatnim akcentem proniemieckiego lobbingu Mackiewicza był incydent 
w Libourne na ziemi francuskiej, gdzie w niespełna rok po wybuchu wojny, 
niedoszły polski germanofil miał przekonywać prezydenta Raczkiewicza do 
pójścia drogą Francji Vichy105. W „polskim Londynie” ta prywatna rozgrywka 
wywołała kolektywne zgorszenie i była długo pamiętana. Już po wojnie w Wia-
domościach ukazał się tekst Cata pt. Zaoszczędził Francji losu Polski, w którym 
raz jeszcze okopał się na zajmowanych wcześniej pozycjach broniąc kolabo-
ranckiego stanowiska marszałka Petaina106. Historia z Libourne miała według 
krytyków pisarza wywrócić najważniejszą linię obrony opartą na dyskursie re-
alizmu. O ile bowiem można było bezkarnie, w oparciu o argumenty geopoli-
tyczne, optować za kursem na Niemcy w warunkach przedwojennych, o tyle 
po agresji niemieckiej na Polskę takie działania miały znamiona narodowej 
zdrady i były uznawane za wyraz obłędu lub tępego dogmatyzmu, w którym 
Mackiewicz – ów publicystyczny arbiter elegantiarum i genialny analityk - miał 
dorównać radykałowi Studnickiemu. Warto bowiem zapytać jakiego typu 
agresja i jakiej skali represje Hitlera wobec Polski musiałyby nastąpić, aby 
w oczach zajadłego realisty idea sanacji stosunków polsko-niemieckich (uży-
wając najłagodniejszego z eufemizmów) została uznana za niecelową. Takiego 
horyzontu swoim „realistycznym” konstrukcjom Mackiewicz nie zakreśla, co 
przemawia na jego niekorzyść i sytuuje go w owym widmowym obszarze gra-
nicznym między realizmem tout court a koniunkturalizmem i kapitulanctwem. 

Na koniec warto zaakcentować, że proniemieckie wybiegi Cata to kolejny 
– i bynajmniej nie ostatni - epizod flirtu z czynną polityką, która przez całe 
życie stanowiła dla niego pokusę nie do odparcia. Jako młody dziennikarz zo-
staje posłem na sejm i liderem nieformalnego stronnictwa Żubrów wileńskich, 
później doradza Piłsudskiemu i lobbuje za polsko-niemieckim aliansem, wresz-
cie w latach 50-tych na krótko zostaje premierem emigracyjnego rządu RP na 
wychodźstwie, by ostatecznie powrócić w pielesze i swoim pisarstwem legity-
mizować ideologię i ustrój, których zwalczaniu poświęcił niepoślednią część 
własnego pisarskiego dorobku. Był więc Mackiewicz również dość typowym 
wcieleniem dwudziestowiecznego intelektualisty, któremu nie służy gęste po-
wietrze redakcyjnych oficyn, i dla którego mury uniwersytetów i bibliotek oka-
zują wielce się za ciasne. Trudno dociec czy do czynnej polityki zawiódł pisarza 
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impuls patriotyczny jak bumerang powracający na kartach jego publicystyki 
(np. jako projekt Polski mocarstwowej), czy też obecny w niej milcząco ale 
niezwykle intensywnie fluid nieokiełznanej prywatnej ambicji. W żywym cią-
gle słowie Mackiewicza te dwie wielkości ścierają się z potworną siłą i wspólnie 
czynią postać historyczną. 

Podsumowanie 

Bilans politycznej oceny postaci Mackiewicza jest z pewnością złożoną 
sprawą. Nie można nie docenić analitycznej głębi i oryginalności głoszonych 
przez niego tez, a także umiejętności przewidywania biegu wydarzeń jak miało 
to miejsce np. w przypadku prognoz dotyczących zachodniej ekspansji komu-
nizmu, bankructwa polityki równowagi i osamotnienia polski w dobie euro-
pejskiego konfliktu, iluzorycznego charakteru zachodnich gwarancji bezpie-
czeństwa, czy wykorzystania przez aliantów Europy Wschodniej jako karty 
przetargowej w negocjacjach ze Stalinem. Mackiewiczowski zmysł obserwacji 
i polityczny „nos”, obok imponującej dyscypliny języka bogatego w anegdotę, 
wizję i krótkie, mistrzowskie pointy, dalej stanowią główne znaki rozpoznaw-
cze i jednocześnie źródła atrakcyjności jego pisarstwa. 
 Wiele tez autora Londyniszcza ciągle frapuje, bulwersuje i skłania do re-
fleksji. Można tu przywołać niekończące się dyskusje dotyczące oceny polityki 
Becka, czy debaty poświęcone kwestii politycznej zasadności zawieranych przez 
międzywojenną Polskę sojuszy z państwami zachodnimi. Nawet jednak te tezy 
wileńskiego besserwissera, które nie znajdują potwierdzenia w dostępnych ma-
teriałach jak ta mówiąca o wciągnięciu Polski do wojny przez Anglię, odpo-
wiednio przedstawione mogą stanowić obiecujący materiał ćwiczeniowy z dzie-
dziny politycznej wyobraźni umożliwiający wydoskonalanie zmysłu strategicz-
nego – rzecz zgoła bezcenna dla każdego dyplomaty. Obok adeptów trudnej 
sztuki polityki, z lektury Mackiewicza korzyść odniosą również ci czytelnicy, 
którzy w politycznym pisarstwie potrafią docenić pisarstwo właśnie - na tym 
polu kunszt wileńskiego konserwatysty osiąga rejestry niedosięgłe dla lwiej czę-
ści analityków polityki i różnych, pomniejszych wyrobników słowa pisanego 
polityką zainteresowanych i o polityce piszących.  

Wartością dodaną jest także – zasadniczo obca wiodącym nurtom rodzi-
mej myśli politycznej - sztuka patrzenia na politykę jako western: nie ma tu 
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dobrych lub złych kowbojów, są tylko żywi lub martwi. O deficycie tak poję-
tego realizmu i jego ożywczej mocy niech świadczy nadspodziewana popular-
ność poświęconej najnowszej historii Polski trylogii Roberta Krasowskiego pu-
blikowanej kolejno w trzech tomach od 2012 roku. Świadomie lub nie, Kra-
sowski sięgnął po język i konwencję eksploatowaną przez Mackiewicza, a na-
stępnie zaprzągł je do analizy polskiej transformacji i polityki kolejnych gabi-
netów po przemianach 1989 roku.  
 Czym innym są wreszcie oceny moralne, w których mrocznym cieniu 
skrywa się nieraz ta wielka publicystyka. W tej sferze kluczowe znaczenie mają 
dwa elementy. Po pierwsze, omawiana tutaj kwestia poparcia projektu ewen-
tualnego sojuszu z Niemcami, co – czytając historię „od tyłu” - mogło narazić 
Polskę na współodpowiedzialność za zbrodnie popełniane pod znakiem czarnej 
swastyki. Po drugie, powrót Mackiewicza do PRL na zaproszenie władz komu-
nistycznych, którym – jak dowodzą krytycy – niepokorny autor Londyniszcza 
przekreślił swój wcześniejszy światopogląd oraz wizerunek niezłomnego anty-
komunisty i piewcy Polski mocarstwowej. Różna może być zatem ocena 
ideowo-moralna postawy wilnianina, co nie zmienia jednak faktu, że jego spu-
ścizna pisarska i opakowane w nią finezyjne analizy życia politycznego przed-
stawiają wartość ponadczasową.  
 
 

Bibliografia 

Skróty 

PJB - S. Cat-Mackiewicz, O jedenastej… Polityka Józefa Becka … . 
HP - S. Cat-Mackiewicz, Historia Polski … . 
LN - S. Cat-Mackiewicz, Londyniszcze … . 

 

Batowski H., Między dwiema wojnami 1919-1939, Kraków 2007. 

Cat-Mackiewicz S., Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939, 
Kraków 2012. 

Cat-Mackiewicz S., Londyniszcze , Kraków 2013. 

Jawna opcja niemiecka? … 

85 

Cat-Mackiewicz S., Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa So-
wietów, Kraków 2012. 

Cat-Mackiewicz S., Notatki polemiczne, Słowo, Rok XVI, nr 124 (4688). 

Cat-Mackiewicz S., O jedenastej – powiada aktor – sztuka jest skończona. Poli-
tyka Józefa Becka, Kraków 2012. 

Cenckiewicz S., Gontarczyk P., Na granicy zdrady. Stanisława Mackiewicza 
powroty do Polski, „Biuletyn IPN” 2006, nr 3-4. 

Chamberlain N., Przywiozłem wam pokój, [w:] Wielkie mowy historii. Tom 3, 
red. W. Władyka, P. Zmelonek, T. Zawadzki, Warszawa 2006. 

Churchill W., Nie jesteśmy dłużej bezpieczni, [w:], Wielkie mowy historii. Tom 
3, red. W. Władyka, P. Zmelonek, T. Zawadzki, Warszawa 2006. 

Ciołkoszowa L., Publicystyka polska na emigracji 1940-1960, Warszawa 2013. 

Gzella J., Wpływ koncepcji Władysława Studnickiego na publicystykę Stanisława 
Mackiewicza, [w:] Stanisław Mackiewicz. Pisarz polityczny, red. R. Habielski, 
K. Kamińska-Chełminiak, Warszawa 2015. 

Jaruzelski J., Mackiewicz i konserwatyści, Czytelnik Warszawa 1976. 

Jaruzelski J., Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966. Wilno-Londyn-War-
szawa, Warszawa 1987. 

Łapa M., Polska wobec brytyjskich prób zaspokojenia żądań niemieckich na kon-
ferencji genewskiej (2 II 1932 – 14 X 1933), „Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Historica” 1995, t. 54. 

Mussolini B., Ogłoszenie wojny z Etiopią, [w:] Wielkie mowy historii. Tom 3, 
red. W. Władyka, P. Zmelonek, T. Zawadzki, Warszawa 2006. 

Nowak A., Palimpsest Stanisława Cata-Mackiewicza, [w:] Cat-Mackiewicz S., 
Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów, Kraków 2012. 



Marcin Hylewski 

84 

dobrych lub złych kowbojów, są tylko żywi lub martwi. O deficycie tak poję-
tego realizmu i jego ożywczej mocy niech świadczy nadspodziewana popular-
ność poświęconej najnowszej historii Polski trylogii Roberta Krasowskiego pu-
blikowanej kolejno w trzech tomach od 2012 roku. Świadomie lub nie, Kra-
sowski sięgnął po język i konwencję eksploatowaną przez Mackiewicza, a na-
stępnie zaprzągł je do analizy polskiej transformacji i polityki kolejnych gabi-
netów po przemianach 1989 roku.  
 Czym innym są wreszcie oceny moralne, w których mrocznym cieniu 
skrywa się nieraz ta wielka publicystyka. W tej sferze kluczowe znaczenie mają 
dwa elementy. Po pierwsze, omawiana tutaj kwestia poparcia projektu ewen-
tualnego sojuszu z Niemcami, co – czytając historię „od tyłu” - mogło narazić 
Polskę na współodpowiedzialność za zbrodnie popełniane pod znakiem czarnej 
swastyki. Po drugie, powrót Mackiewicza do PRL na zaproszenie władz komu-
nistycznych, którym – jak dowodzą krytycy – niepokorny autor Londyniszcza 
przekreślił swój wcześniejszy światopogląd oraz wizerunek niezłomnego anty-
komunisty i piewcy Polski mocarstwowej. Różna może być zatem ocena 
ideowo-moralna postawy wilnianina, co nie zmienia jednak faktu, że jego spu-
ścizna pisarska i opakowane w nią finezyjne analizy życia politycznego przed-
stawiają wartość ponadczasową.  
 
 

Bibliografia 

Skróty 

PJB - S. Cat-Mackiewicz, O jedenastej… Polityka Józefa Becka … . 
HP - S. Cat-Mackiewicz, Historia Polski … . 
LN - S. Cat-Mackiewicz, Londyniszcze … . 

 

Batowski H., Między dwiema wojnami 1919-1939, Kraków 2007. 

Cat-Mackiewicz S., Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939, 
Kraków 2012. 

Cat-Mackiewicz S., Londyniszcze , Kraków 2013. 

Jawna opcja niemiecka? … 

85 

Cat-Mackiewicz S., Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa So-
wietów, Kraków 2012. 

Cat-Mackiewicz S., Notatki polemiczne, Słowo, Rok XVI, nr 124 (4688). 

Cat-Mackiewicz S., O jedenastej – powiada aktor – sztuka jest skończona. Poli-
tyka Józefa Becka, Kraków 2012. 

Cenckiewicz S., Gontarczyk P., Na granicy zdrady. Stanisława Mackiewicza 
powroty do Polski, „Biuletyn IPN” 2006, nr 3-4. 

Chamberlain N., Przywiozłem wam pokój, [w:] Wielkie mowy historii. Tom 3, 
red. W. Władyka, P. Zmelonek, T. Zawadzki, Warszawa 2006. 

Churchill W., Nie jesteśmy dłużej bezpieczni, [w:], Wielkie mowy historii. Tom 
3, red. W. Władyka, P. Zmelonek, T. Zawadzki, Warszawa 2006. 

Ciołkoszowa L., Publicystyka polska na emigracji 1940-1960, Warszawa 2013. 

Gzella J., Wpływ koncepcji Władysława Studnickiego na publicystykę Stanisława 
Mackiewicza, [w:] Stanisław Mackiewicz. Pisarz polityczny, red. R. Habielski, 
K. Kamińska-Chełminiak, Warszawa 2015. 

Jaruzelski J., Mackiewicz i konserwatyści, Czytelnik Warszawa 1976. 

Jaruzelski J., Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966. Wilno-Londyn-War-
szawa, Warszawa 1987. 

Łapa M., Polska wobec brytyjskich prób zaspokojenia żądań niemieckich na kon-
ferencji genewskiej (2 II 1932 – 14 X 1933), „Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Historica” 1995, t. 54. 

Mussolini B., Ogłoszenie wojny z Etiopią, [w:] Wielkie mowy historii. Tom 3, 
red. W. Władyka, P. Zmelonek, T. Zawadzki, Warszawa 2006. 

Nowak A., Palimpsest Stanisława Cata-Mackiewicza, [w:] Cat-Mackiewicz S., 
Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa Sowietów, Kraków 2012. 



Marcin Hylewski 

86 

„Słowo”, Rok XV, nr 63 (4270). 

„Słowo”, Rok XVIII, nr 217 (5499). 

Walker J., Polska osamotniona. Dlaczego Wielka Brytania zdradziła swego naj-
wierniejszego sojusznika?, Kraków 2010. 

Zychowicz P., Opcja niemiecka. Czyli jak polscy antykomuniści próbowali poro-
zumieć się z III Rzeszą, Poznań 2014. 

Zychowicz P., Pakt Ribbentrop-Beck, czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy 
pokonać Związek Sowiecki, Poznań 2012.  

Żerko S., Książka rozczarowań i pasji, [w:] Cat-Mackiewicz S., O jedenastej – 
powiada aktor – sztuka jest skończona. Polityka Józefa Becka, Kraków 2012. 

Źródła internetowe 

Augustyniak A., Cat-Mackiewicz, polemista zaciekły, [online] http://wybor 
cza.pl/1,76842,8423128,Cat_Mackiewicz__polemista_zaciekly.html [dostęp: 
22.04.18]. 

Bartyzel J., Stanisław i Józef Mackiewiczowie — litewscy szlachcice i polscy pisa-
rze (cz. 2), [online] http://myslkonserwatywna.pl/prof-bartyzel-zywoty-row 
nolegle-stanislaw-i-jozef-mackiewiczowie-litewscy-szlachcice-i-polscy-pisarze-
cz-2/ [dostęp: 03.05.18]. 

Zakrzewski M., Ambrożek M., wywiad dostępny na stronie, [online] https:// 
nowakonfederacja.pl/cat-mackiewicz-sentymentalny-realista/ [dostęp 22.04. 
18]. 

Ziętara P., Cat-Mackiewicz: zgorszył emigrację, a ucieszył bezpiekę, [online] 
http://www.rp.pl/Plus-Minus/306099926-Cat-Mackiewicz-zgorszyl-emigra-
cje-a-ucieszyl-bezpieke.html [dostęp 22.04.18]. 

 
 
 

Jawna opcja niemiecka? … 

87 

Summary 
 

An flagrant German option? 
The idea of improvement for Polish 

– German relations in the years 1933-1939 
by Stanisław Mackiewicz 

 
 

Stanisław Mackiewicz is one of the figures of the pro-German political 
orientation in Poland in the interwar period. The article is an attempt at re-
construction and fundamental analysis for the aforementioned trend of the 
idea of Poland's alliance with Germany presented in political journalism of 
Mackiewicz, both in the 1930s, and in publications appearing during the war. 
There have been presented the political and geopolitical assumptions and 
premises of the concept (including implications of the situation between Ger-
many and the USSR and the disintegration of the post-Versailles international 
security system), its actual and potential limitations, as well as the reasons why 
its implementation under the existing historical conditions was practically im-
possible. An attempt has also been made to trace and summarize the "discourse 
of betrayal" developed based on the journalism of Mackiewicz. 
 
Keywords: collaboration, interwar period, Third Reich, geopolitics, realism. 
 
 
 



Marcin Hylewski 

86 

„Słowo”, Rok XV, nr 63 (4270). 

„Słowo”, Rok XVIII, nr 217 (5499). 

Walker J., Polska osamotniona. Dlaczego Wielka Brytania zdradziła swego naj-
wierniejszego sojusznika?, Kraków 2010. 

Zychowicz P., Opcja niemiecka. Czyli jak polscy antykomuniści próbowali poro-
zumieć się z III Rzeszą, Poznań 2014. 

Zychowicz P., Pakt Ribbentrop-Beck, czyli jak Polacy mogli u boku III Rzeszy 
pokonać Związek Sowiecki, Poznań 2012.  

Żerko S., Książka rozczarowań i pasji, [w:] Cat-Mackiewicz S., O jedenastej – 
powiada aktor – sztuka jest skończona. Polityka Józefa Becka, Kraków 2012. 

Źródła internetowe 

Augustyniak A., Cat-Mackiewicz, polemista zaciekły, [online] http://wybor 
cza.pl/1,76842,8423128,Cat_Mackiewicz__polemista_zaciekly.html [dostęp: 
22.04.18]. 

Bartyzel J., Stanisław i Józef Mackiewiczowie — litewscy szlachcice i polscy pisa-
rze (cz. 2), [online] http://myslkonserwatywna.pl/prof-bartyzel-zywoty-row 
nolegle-stanislaw-i-jozef-mackiewiczowie-litewscy-szlachcice-i-polscy-pisarze-
cz-2/ [dostęp: 03.05.18]. 

Zakrzewski M., Ambrożek M., wywiad dostępny na stronie, [online] https:// 
nowakonfederacja.pl/cat-mackiewicz-sentymentalny-realista/ [dostęp 22.04. 
18]. 

Ziętara P., Cat-Mackiewicz: zgorszył emigrację, a ucieszył bezpiekę, [online] 
http://www.rp.pl/Plus-Minus/306099926-Cat-Mackiewicz-zgorszyl-emigra-
cje-a-ucieszyl-bezpieke.html [dostęp 22.04.18]. 

 
 
 

Jawna opcja niemiecka? … 

87 

Summary 
 

An flagrant German option? 
The idea of improvement for Polish 

– German relations in the years 1933-1939 
by Stanisław Mackiewicz 

 
 

Stanisław Mackiewicz is one of the figures of the pro-German political 
orientation in Poland in the interwar period. The article is an attempt at re-
construction and fundamental analysis for the aforementioned trend of the 
idea of Poland's alliance with Germany presented in political journalism of 
Mackiewicz, both in the 1930s, and in publications appearing during the war. 
There have been presented the political and geopolitical assumptions and 
premises of the concept (including implications of the situation between Ger-
many and the USSR and the disintegration of the post-Versailles international 
security system), its actual and potential limitations, as well as the reasons why 
its implementation under the existing historical conditions was practically im-
possible. An attempt has also been made to trace and summarize the "discourse 
of betrayal" developed based on the journalism of Mackiewicz. 
 
Keywords: collaboration, interwar period, Third Reich, geopolitics, realism. 
 
 
 



89 

Jarosław Turski 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 
 

Od prezesa Młodzieży Wszechpolskiej 
do sanatora. 

Synteza ideologii państwowej 
i narodowej na łamach tygodnika 

„Podbipięta” w publicystyce 
Jana Rembielińskiego 

 
 
 
 Wśród licznych publikacji dotyczących obozu narodowego Jan Rembie-
liński przemyka się jakby w tle. Dziwi to o tyle, że pierwszy prezes Młodzieży 
Wszechpolskiej był postacią nietuzinkową – najpierw jednym z organizatorów 
i przywódców młodzieży narodowej, potem cenionym przez współpracowni-
ków publicystą elitarnego tygodnika „Myśl Narodowa”, a wreszcie niezależ-
nym senatorem V kadencji, sympatyzującym z obozem rządzącym. Nie jest to 
może wolta oryginalna, zważywszy chociażby na flirty środowisk piłsudczy-
kowskich z „Falangą” czy Związkiem Młodych Narodowców, jednak na tyle 
efektowna, by stać się przedmiotem wzmożonego zainteresowania. Tematem 
niniejszego skromnego szkicu jest jeden z istotniejszych wycinków w karierze 
Rembielińskiego, tj. okres redagowania tygodnika „Podbipięta” w latach 1936 
– 1937. O ile przyszły senator nie wyrzekł się swojego endeckiego rodowodu, 
o tyle ostatecznie odwrócił się od Stronnictwa Narodowego, tworząc swego 
rodzaju pomost, po którym przejdzie na pozycję sympatyka Obozu Zjedno-
czenia Narodowego. Nim publicystyka Rembielińskiego zostanie poddana 
analizie, pokrótce należy przedstawić jego życiorys.  

Jan Rembieliński urodził się 11 czerwca 1897 roku w Warszawie jako syn 
miejscowego adwokata Antoniego oraz Haliny z Bilczów. W 1916 roku ukoń-
czył Gimnazjum Towarzystwa szkoły hr. Maurycego Zamoyskiego (obecnie 
XVIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie). W tym samym roku rozpoczął 
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studia prawnicze. Formalnie ich nie ukończył , niezwykle pochłonęła go nato-
miast aktywność publiczna. Pierwsze kroki Rembielińskiego na Uniwersytecie 
Warszawskim wiążą się z Kołem im. Maurycego Mochnackiego skupiającym 
akademicką młodzież o poglądach narodowych. Jak wspominał Janusz Rabski, 
działalność Koła sięgała do roku 19151. Jego członków łączyć miały tzw. po-
glądy pasywistyczne, tj. zakładające bierność wobec państw centralnych, trak-
towanych jako okupantów. Czynnikiem konsolidującym studentów o przeko-
naniach pasywistycznych miał być wiec studencki z dnia 4 listopada 19162. 
Społeczność akademicka debatowała nad poparciem Aktu 5 Listopada przez 
władze i młodzież UW. Ponadto, na Zamek Królewski miała udać się specjalna 
delegacja młodzieży, aby z powodu wydania Aktu wyrazić wdzięczność rezy-
dującemu tam Wojskowemu Generalnemu Gubernatorowi gen. Hansowi 
Hartwigowi von Beselerowi3. Przeciwko temu wystąpiła grupa studentów, 
prawdopodobnie w liczbie osiemnastu. Zdaniem Krzysztofa A. Tyszki, w tym 
gronie mieli być Jerzy Dzierzbicki, Leon Frejt, Mieczysław Jakubowski, Jan 
Jodzewicz oraz – będący wówczas studentem Politechniki Warszawskiej – 
Henryk Rossman4. Jak wspominał Jodzewicz, wśród protestujących znajdował 
się także Jan Rembieliński5. Protesty na niewiele się zdały i studenci miażdżącą 
większością głosów przyjęli uchwałę o poparciu przez młodzież aktu dwóch 
cesarzy. Wystąpienie pasywistów należy traktować jako nieoficjalną inaugura-
cję działalności Koła6. 

16 grudnia 1916 doszło do inauguracyjnego posiedzenia Koła im. Moch-
nackiego, na którym wybrano tymczasowy zarząd. Przed dokonaniem wyboru 
władz Rembieliński wygłosił referat „O przyjaźni”. Prezesem obrano Jerzego 
Dzierzbickiego, z kolei prelegent został sekretarzem. Celem, jakie stawiało 
przed sobą Koło było pogłębienie zagadnień kultury narodowej7. Działalność 
wewnętrzna grupy jest dość słabo znana; jak zauważa Krzysztof A. Tyszka, 
główne źródło informacji o działalności Koła, czasopismo „Pro Arte et Studio” 
                                                            
1 J. Rabski, Na drodze walki o dusze młodego pokolenia, Warszawa 1936.  
2 K. A. Tyszka, Związki młodzieży narodowej. Rys historyczny procesu powstawania Młodzieży 
Wszechpolskiej w Warszawie 1915-1922, „Glaukopis” 2006, nr 4, s. 13.  
3 Tamże.  
4 Tamże, s. 14.  
5 J. B. [J. Babiński], Nasi współcześni – Mecenas Jan Jodzewicz jeden z głównych przywódców ONR, 
„Merkuryusz Polski Ordynaryjny” 1938, nr 6, s. 117. 
6 K. A. Tyszka, Związki młodzieży narodowej…, s. 14.  
7Kronika, „Pro Arte et Studio” 1917, z. 1 (5), s. 44. 
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nie poświęcało zbyt wiele miejsca życiu akademickiemu UW8. W 1918 roku 
Rembieliński został członkiem Ligi Narodowej9. W tym samym roku wziął 
udział w Pierwszym Zjeździe Ogólnym Młodzieży Akademickiej we Lwowie; 
obrady jednak zostały przerwane w wyniku walk o Lwów podczas których 
Rembieliński został ranny w ramię. Jak wspominał inny delegat warszawskiej 
młodzieży narodowej Wacław Drozdowski, Ukraińcy postrzelili przyszłego se-
natora 9 listopada pod gmachem Sejmu Krajowego. Ranny umieszczony został 
w szpitalu mieszczącym się w budynku Politechniki Lwowskiej i pozostał tam 
przynajmniej do końca listopada 1918 roku10.  
 Po powrocie do stolicy Rembieliński zaangażował się w prace nad powo-
łaniem do życia Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej. NZMA 
powstało ostatecznie z połączenia koła Mochnackiego z jego odpowiednikami 
na innych warszawskich uczelniach – koła Stanisława Szczepanowskiego (stu-
denci Politechniki Warszawskiej) oraz koła Jana Zamoyskiego (Szkoła Główna 
Gospodarstwa Wiejskiego). Autorem ogłoszonej 17 grudnia 1919 r. deklaracji 
miał być właśnie Rembieliński11. Za najwyższą wartość uznano naród, a „wszel-
kie fakty i zagadnienia z dziedziny etyki i polityki muszą być rozpatrywane 
i sądzone wyłącznie z punktu widzenia narodowego”, jak można przeczytać 
w deklaracji12. Postulowano demokratyzację ogółu i ustawiczną pracę nad po-
stawami obywatelskimi w społeczeństwie. Z racji położenia geopolitycznego, 
Polska winna być ona oparta silnie o Morze Bałtyckie; w skład jej terytorium 
powinny wchodzić także wszystkie ziemie, na których Polacy górują liczebnie 
bądź cywilizacyjnie. Młodzież narodowa wskazywała na konieczność wprowa-
dzenia silnego rządu, utrzymania licznej armii oraz floty jako gwarantów nie-
podległości oraz mocarstwowego stanowiska Polski. Istotnym postulatem było 
również hasło niezależności gospodarczej, a także obrony narodowej kultury 
„przed wpływami kultur obcych oraz rozkładowymi doktrynami kosmopolity-
zmu, egoizmu klasowego i indywidualizmu, gdyż tylko zdrowy moralnie i spo-
isty wewnętrznie naród może dojść do potęgi i wielkości”13. Deklaracja nie po-
rusza za to w żaden sposób kwestii religijnych, co wydaje się być interesujące 

                                                            
8 K. A. Tyszka, Związki młodzieży narodowej…, s. 16.  
9 S. Kozicki, Historia Ligi Narodowej (okres 1887 – 1907), Londyn 1964, s. 582.  
10 W. Drozdowski, Sekcja warszawska 1 – 22 XI 1918 r., „Podbipięta” 1937, nr 1, s. 3.  
11 J. Misztal, Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska 1922-1939, Krzeszowice 2012, s. 53. 
12 Deklaracja programowa Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej, Warszawa 1920.  
13 Tamże.  
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studia prawnicze. Formalnie ich nie ukończył , niezwykle pochłonęła go nato-
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1 J. Rabski, Na drodze walki o dusze młodego pokolenia, Warszawa 1936.  
2 K. A. Tyszka, Związki młodzieży narodowej. Rys historyczny procesu powstawania Młodzieży 
Wszechpolskiej w Warszawie 1915-1922, „Glaukopis” 2006, nr 4, s. 13.  
3 Tamże.  
4 Tamże, s. 14.  
5 J. B. [J. Babiński], Nasi współcześni – Mecenas Jan Jodzewicz jeden z głównych przywódców ONR, 
„Merkuryusz Polski Ordynaryjny” 1938, nr 6, s. 117. 
6 K. A. Tyszka, Związki młodzieży narodowej…, s. 14.  
7Kronika, „Pro Arte et Studio” 1917, z. 1 (5), s. 44. 
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8 K. A. Tyszka, Związki młodzieży narodowej…, s. 16.  
9 S. Kozicki, Historia Ligi Narodowej (okres 1887 – 1907), Londyn 1964, s. 582.  
10 W. Drozdowski, Sekcja warszawska 1 – 22 XI 1918 r., „Podbipięta” 1937, nr 1, s. 3.  
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13 Tamże.  



Jarosław Turski 

92 

w wyniku późniejszego utożsamiania przez Wszechpolaków katolicyzmu z na-
cjonalizmem. Za wyjaśnienie posłużyć może pogląd sformułowany przez Rem-
bielińskiego w 1922 roku na łamach „Głosu Akademickiego”. Autor stwierdzał 
bowiem, iż „nacjonalizm dotyczy tylko spraw doczesnych i tylko ziemskimi 
sprawami ideologia nacjonalistyczna się zajmuje (…) Toteż nacjonalista rów-
nie dobrze może być ateistą, panteistą i prawowiernym katolikiem. I dlatego 
właśnie, że we wszystkich uchwałach Młodzieży Wszechpolskiej ani jednego 
słowa nie ma o Bogu może ona łączyć w zgodnej współpracy katolików i pro-
testantów, wierzących i niewierzących”14. Manifest z roku 1919 jest o tyle 
istotny, że jego zasadnicze zręby zostaną powtórzone w pierwszej deklaracji 
Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska, którego pierwszym preze-
sem – w 1922 roku – zostanie właśnie Rembieliński. Z czasem poglądy więk-
szości Wszechpolaków zaczęły ciążyć w kierunku syntezy religii katolickiej 
z nacjonalizmem; podobną drogę wybrał Rembieliński, który już w roku 1926 
w jednym z numerów „Myśli Narodowej” podkreślał silnie związki religii 
z narodem, oba traktując w kategoriach nieśmiertelnych – naród jako wspól-
nota duchowo nieśmiertelna pragnie życia wiecznego, przez co naturalnie ciąży 
ku religii katolickiej15.  

To właśnie „Myśl Narodowa” była przez długie lata jedną z najistotniej-
szych platform, za pomocą której Rembieliński formułował swoje poglądy. 
W październiku 1925 doszło do reorganizacji tygodnika, której celem miało 
być przekształcenie pisma w ideowo-teoretyczny organ endecji. Redaktorem 
naczelnym został znany i ceniony publicysta Zygmunt Wasilewski, wcześniej-
szy redaktor m.in. „Słowa Polskiego” czy „Gazety Warszawskiej”; z kolei jego 
zastępcą, tzw. redaktorem odpowiedzialnym – właśnie Rembieliński. Niewąt-
pliwie świadczyło to o reputacji i zaufaniu, jakimi obóz narodowy obdarzył 
pierwszego prezesa MW. Oprócz szeregu artykułów programowych, młody 
publicysta pisywał także do działu literackiego i kulturalnego. Ponadto w la-
tach 1925 – 1928 Rembieliński prowadził rubrykę „Przegląd polityczny”. Od 
1931 roku Rembieliński swe pióro eksploatował z kolei w felietonistycznym 
dziale „Na widowni”, zmonopolizowanym wcześniej przez Zygmunta Wasi-
lewskiego. Zdaniem Przemysława Jastrzębskiego, powodem tej zmiany miały 

                                                            
14 J. Misztal, Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska 1922-1939…, s. 105. 
15 J. Rembieliński, Nacjonalizm i religia, „Myśl Narodowa” [dalej: „MN”] 1934, nr 34, s. 101. 
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być pogłębiające się problemy ze wzrokiem redaktora naczelnego16. Potwierdza 
to relacja Klaudiusza Hrabyka, który podkreślając wielką umysłową żywotność 
Wasilewskiego nazwał go na poły ślepcem17.  

Kolejnym przykładem na to, jaką pozycją cieszył się młody publicysta jest 
jego obecność w lipcu 1926 roku w Chludowie. Po przewrocie majowym przy-
wódcy młodzieży narodowej, m.in. Tadeusz Bielecki, Henryk Rossman czy 
Zdzisław Stahl odwiedzili tam Romana Dmowskiego, mając go przekonać do 
„wzięcia czynnego udziału w życiu politycznym i objęcia kierownictwa obozu 
narodowego”18. Efektem rozmów z liderem endecji było powołanie do życia 
Obozu Wielkiej Polski 4 grudnia 1926 roku. Rembieliński brał czynny udział 
w tworzeniu Ruchu Młodych OWP, przemawiając także na jednym z pierw-
szych wieców tegoż, co miało miejsce w kwietniu 1927 roku19. W maju 1927 
r. Rembieliński oraz Bielecki zostali aresztowani wraz z kilkunastoma innymi 
członkami RM OWP. Bezpośrednim powodem aresztowania miało być roz-
powszechnianie przez narodową młodzież ulotkę na temat niewyjaśnionej 
śmierci gen. Włodzimierza Zagórskiego20. W 1928 roku brał udział w pracach 
Komitetu Organizacyjnego Stronnictwa Narodowego, którego głównym zada-
niem było przekształcenie Związku Ludowo-Narodowego w SN, a pod koniec 
1930 r. wszedł w skład Zarządu Głównego SN. Paradoksalnie, im wyżej 
w hierarchii piął się Rembieliński, tym bardziej rozluźniały się jego więzy 
z partią. Razem z Bieleckim i Stahlem na początku 1929 mieli postulować 
większą autonomię Ruchu Młodych w OWP. Rembieliński został m.in. prze-
wodniczącym Komitetu Głównego Młodych OWP – do tej pory władze nie 
były odrębne21. Oprócz wspomnianego wcześniej aresztowania z 1927 nie był 
to koniec represji wobec Rembielińskiego – przed wyborami „brzeskimi”, na 
spotkaniu wyborczym SN 4 XI 1930 w Warszawie do Resursy Obywatelskiej 

                                                            
16 P. Jastrzębski, „Myśl Narodowa” 1921–1939. Studium politologiczno-prasoznawcze, Warszawa 
2012, s. 214. 
17 K. Hrabyk, Wspomnienia, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1969, z. 8/3, 
s. 429.  
18 T. Bielecki, W szkole Dmowskiego. Szkice i wspomnienia, Londyn 1968, 
s. 289-290. 
19 S. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność, Warszawa 1985, s. 29.  
20 Tamże, s. 31.  
21 Zebranie Młodych w Gnieźnie, „Awangarda” 1929, nr 2-3, s. 62.  
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2012, s. 214. 
17 K. Hrabyk, Wspomnienia, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1969, z. 8/3, 
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wpadli „nieznani sprawcy”, którzy zdemolowali lokal i ranili kilkanaście 
osób22.  

Lata trzydzieste to czas radykalizacji poglądów w szeregach młodzieży na-
rodowej. Zaczęto silniej niż wcześniej negować parlamentaryzm; młodzież do-
magała się ostrych działań, część działaczy zaczęła także wątpić w sens tkwienia 
w opozycji wobec obozu sanacyjnego. Sytuacji nie poprawiła delegalizacja 
OWP, przeprowadzana stopniowo w kolejnych województwach w latach 1932 
– 1933. „Dłuższa obserwacja działalności organizacji p. n. „Obóz Wielkiej Pol-
ski” na terenie województwa pomorskiego wykazuje niezbicie, że działalność 
ta w sposób wyraźny zagraża spokojowi, bezpieczeństwu i porządkowi publicz-
nemu. Jak wynika z szeregu przeprowadzonych dochodzeń, członkowie 
O.W.P. niejednokrotnie dopuszczają się i wzywają do otwartego nieposłuszeń-
stwa prawnym zarządzeniom władz państwowych, dopuszczają się poniżenia 
autorytetu tych władz i prawnie istniejących urządzeń państwowych, szerzenia 
nienawiści i poduszczania różnych klas ludności do gwałtów przeciw sobie” – 
można przeczytać w rozporządzeniu wojewody pomorskiego Stefana Kirtiklisa 
z dnia 26 września 1932 roku23. W marcu 1933 struktury OWP zostały cał-
kowicie wygaszone w skali kraju. Polaryzacji uległy także poglądy Rembieliń-
skiego. W roku 1933 miał wchodzić w skład Radykalnego Komitetu Wydaw-
niczego Młodych24. Flirt z narodowym radykalizmem świadczy o tym, że re-
daktor „MN” już wtedy zaczął powątpiewać w sens legalnej działalności opo-
zycyjnej. Jerzy Drobnik, jeden z liderów Związku Młodych Narodowców – 
organizacji, która głosiła ideę tzw. nacjonalizmu integralnego oraz zgłaszała 
chęć współpracy z sanacją – także zauważył ewolucję poglądów publicysty. 
„Rembieliński chce się ze mną zobaczyć. Widziałem się z nim zdaje w marcu 
[1934 r. – J.T.] w Warszawie i jak się okazało, mimo dawnych rozbieżności, 
nastąpiła między nami zbieżność poglądów” – notował w sierpniu 1934 roku25.  

                                                            
22 Krwawe zajścia w Warszawie na wiecu Stronnictwa Narodowego, „Goniec Częstochowski” 
1930, nr 257, s. 1.  
23Zawieszenie działalności Obozu Wielkiej Polski, „Pielgrzym”1932, nr 117,s. 1. 
24 S. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność…, s. 175. 
25 J. Drobnik, Diariusz 19 marca 1932 – 5 sierpnia 1934, „Zeszyty Historyczne” 1988, z. 84, 
s. 119.  
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 Szeregi Stronnictwa Narodowego Rembieliński opuścił 1 listopada 1936 
roku i – co było naturalną pochodną tej decyzji – odszedł także z redakcji „My-
śli Narodowej”. Tego właśnie dnia, w dziale „Na widowni” ukazał się jego 
ostatni artykuł na łamach tygodnika26. Był to wyraźny cios dla periodyku, 
w którym pełnił przecież rolę prawej ręki redaktora naczelnego, Zygmunta 
Wasilewskiego27. Jeszcze w tym samym miesiącu, wspólnie z literatem Stani-
sławem Miłaszewskim, Rembieliński powołał do życia tygodnik „Podbipięta”, 
reprezentujący stanowisko syntezy ideologii narodowej oraz państwowej28. Jak 
pisał Władysław Pobóg-Malinowski, powstanie periodyku było świadectwem 
pewnych tendencji odśrodkowych w Stronnictwie Narodowym, negujących 
tkwienie w stanie bezpłodnej opozycji29. Zdaniem Jerzego Tereja już w 1936 
roku były redaktor „MN” oficjalnie i formalnie przeszedł do obozu sanacyj-
nego30, jest to jednak teza dość kontrowersyjna. Nie można natomiast zaprze-
czyć, że ówczesny punkt widzenia Rembielińskiego był w wielu miejscach 
zbieżny z poglądami członków tzw. Grupy „Awangardy”, stanowiącej trzon 
Związku Młodych Narodowców. Należy jednak zaznaczyć, że Rembieliński 
formalnie nie należał do ZMN – zgromadzona wokół niego grupa (do której 
należeć miał m.in. Stanisław Strzetelski, redaktor „Kroniki Polski i Świata”) 
znana była jako Związek Obrońców Narodu31. Nie zmienia to faktu, że tygo-
dnik „Podbipięta” mógł liczyć na przychylność ze strony sfer rządowych; 
w 1937 roku wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski – na 
prośbę biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gawliny – miał się zwrócić 
do prezesa Pocztowej Kasy Oszczędności Henryka Grubera o wsparcie finan-
sowe dla periodyku32. Nie wiadomo, czy Gruber spełnił życzenie Kwiatkow-
skiego33. 

                                                            
26 J. Rembieliński, Na widowni, „MN” 1936, nr 45, s. 709.  
27 P. Jastrzębski, „Myśl Narodowa” 1921–1939…, s. 31. 
28 W. Władyka, Prasa Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje prasy polskiej, red. J. Łojek, J. Myśliń-
ski, W. Władyka, Warszawa 1988, s. 99. 
29 W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1864 – 1945, t. II, Gdańsk 1990, 
s. 608.  
30 J. J. Terej, Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokra-
cji, Warszawa 1979, s. 51.  
31Okruchy tygodnia, „Merkuryusz Polski Ordynaryjny” 1939, nr 4, s. 82.  
32 W. Sudnik, Wspomnienia Prezesa PKO, „Kwartalnik Historyczny” 1972, nr 1, s. 149.  
33 S. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność…, s. 370. 
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33 S. Rudnicki, Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność…, s. 370. 
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 Pierwszy numer „Podbipięty” ukazał się 22 listopada 1936 roku. Tydzień 
później o pojawieniu się nowego tytułu na rynku prasowym poinformowała 
swoich czytelników redakcja „MN”. „Jak świadczy artykuł wstępny, zapowia-
dający linię ideologiczną pisma, będzie to wydawnictwo bezpartyjne, unikające 
rozdźwięków politycznych” – stwierdzano w tekście34. Redaktorem naczelnym 
nowego tygodnika został Rembieliński, z kolei Miłaszewski zarządzał działem 
literackim. Do grona stałych współpracowników pisma należeli Witold Chwa-
lewik oraz Wacław Drozdowski – ich znajomość z Rembielińskim sięgała jesz-
cze czasów działalności w Młodzieży Wszechpolskiej oraz redagowania „Głosu 
Akademickiego”35. Do „Podbipięty” regularnie pisywała również żona Miła-
szewskiego, Wanda, a także Jerzy Przywieczerski, który w swoim dziennikar-
skim dossier mógł pochwalić się stanowiskiem korespondenta wojennego 
w Hiszpanii. Ponadto w tygodniku okazjonalnie swoje artykuły publikowały 
osoby związane z szeroko pojętym ruchem narodowym – endecki krytyk lite-
racki oraz ówczesny współpracownik „Prosto z Mostu” Adolf Nowaczyński, 
publicysta i pisarz Jan Dobraczyński czy też lider grupy „Zadruga” Jan Stach-
niuk. Współpraca nie zawsze przebiegała na poziomie dywagacji politycznych; 
w jednym z numerów tygodnika opublikowano nowelę Spowiedź pióra Dob-
raczyńskiego36.  
 Założyć należy zatem, że przynajmniej część sympatyków obozu narodo-
wego z entuzjazmem przyjęła wiadomość o powstaniu nowego periodyku, re-
dagowanego na dodatek przez doświadczonego i cenionego publicystę. Redak-
cja czasopisma z przejęciem donosiła o gorącym przyjęciu nowego pisma, 
a także o wielu listach i telefonach ze strony wybitnych osobistości reprezentu-
jących różne poglądy polityczne i społeczne37. Z czasem, poza gronem czytel-
ników, pismo zyskało sobie także i zażartych przeciwników. Jak wspominał 
Klaudiusz Hrabyk, kilku dziennikarzy narodowej prawicy utożsamianych z ha-
słami Obozu Zjednoczenia Narodowego stopniowo stawało się obiektem ata-
ków warszawskiego pisma satyrycznego „Szpilki”. Nie oszczędzono także 

                                                            
34 Z ruchu wydawniczego, „MN” 1936, nr 49, s. 776.  
35 K. A. Tyszka, Związki młodzieży narodowej…, s. 45-49.  
36 J. Dobraczyński, Spowiedź, „Podbipięta” 1937, nr 12, s. 4, 6.  
37Jak przyjęto „Podbipiętę”, „Podbipięta” 1936, nr 2, s. 3.  
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i Rembielińskiego, kwestionując sens istnienia redagowanego przezeń perio-
dyku: 

Pytają – Goetel38, 
Jaki pisma cel, 
No i w tym jest kram, 
Że ja nie wiem sam39. 

 Mimo rzekomego gorącego przyjęcia, tygodnik był wydawany jedynie 
przez niecały rok – ostatni jego numer jest datowany na 7 listopada 1937 roku. 
Łącznie ukazało się 51 numerów periodyku; 6 w roku 1936 oraz 45 w roku 
kolejnym. Początkowo numer „Podbipięty” liczył sobie osiem stron, jednak od 
numeru 23 (1937) zmniejszono jego objętość do stron sześciu. Po zakończeniu 
działalności tygodnika, Rembieliński pisywał do 1939 roku w „Małym Dzien-
niku”. W wyborach w roku 1938 dziennikarz został niezależnym kandydatem 
do Senatu. Wśród kandydatów zaproponowanych przez Prezydenta RP zna-
leźli się za to Stanisław Miłaszewski oraz inny reprezentant dziennikarskich sfer 
katolickich, redaktor naczelny „Kuriera Warszawskiego” Konrad Olchowicz. 
Wszystkich trzech rekomendować miał kanonik kapituły warszawskiej, pełno-
mocnik kardynała Aleksandra Kakowskiego ds. prasowych oraz dyrektor Ka-
tolickiej Agencji Prasowej, ksiądz Zygmunt Kaczyński40. 13 listopada doszło 
do elekcji senatorów i ich zastępców, dokonanej na posiedzeniach wojewódz-
kich kolegiów wyborczych. Rembieliński wybrany został z województwa war-
szawskiego; razem z nim do wyższej izby parlamentu dostali się płk Adam Koc, 
Bolesław Przedpełski, Michał Róg oraz Józef Budzanowski41. Redakcja „Ma-
łego Dziennika” nie omieszkała pogratulować swojemu stałemu współpracow-
nikowi42. 28 listopada Rembieliński złożył ślubowanie, z kolei 13 grudnia do-

                                                            
38 Chodzi o Ferdynanda Goetla, pisarza oraz pomysłodawcę nazwy „Obóz Zjednoczenia Naro-
dowego”. 
39 K. Hrabyk, Wspomnienia, cz. VIII, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1973, 
z. 12/2, s. 262. 
40 Cz. Lechicki, Prasa katolicka Drugiej Rzeczypospolitej, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa 
Polskiego” 1984, z. 32/2, s. 45-69. 
41 Wybory do Senatu odbyły się w niedzielę, „Warszawski Dziennik Narodowy”, 14 XI 1938, nr 
313, s. 2. 
42 „J. R.” – senatorem, „Mały Dziennik” 1938, nr 315, s. 1.  
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38 Chodzi o Ferdynanda Goetla, pisarza oraz pomysłodawcę nazwy „Obóz Zjednoczenia Naro-
dowego”. 
39 K. Hrabyk, Wspomnienia, cz. VIII, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1973, 
z. 12/2, s. 262. 
40 Cz. Lechicki, Prasa katolicka Drugiej Rzeczypospolitej, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa 
Polskiego” 1984, z. 32/2, s. 45-69. 
41 Wybory do Senatu odbyły się w niedzielę, „Warszawski Dziennik Narodowy”, 14 XI 1938, nr 
313, s. 2. 
42 „J. R.” – senatorem, „Mały Dziennik” 1938, nr 315, s. 1.  
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szło do pierwszego posiedzenia zwyczajnego. Rozpoczęło je przemówienie pre-
miera Felicjana Sławoja-Składkowskiego, później przystąpiono do wyboru ko-
misji senackich, dokonanych wedle wniosków marszałka Senatu, pułkownika 
Bogusława Miedzińskiego. Rembieliński został członkiem komisji gospodar-
czej oraz komisji ds. zagranicznych43. Ponadto zgłoszono świeżo upieczonego 
senatora jako kandydata do komisji prawniczej – koncepcja ta upadła jednak 
w głosowaniu44.  

W swojej senackiej aktywności Rembieliński nie zapomniał o endeckim 
rodowodzie. Podczas plenarnego zebrania Senatu w dniu 9 lutego 1939 roku 
miał zwrócić się z zapytaniem, dlaczego żaden przedstawiciel rządu nie pojawił 
się na pogrzebie Romana Dmowskiego45. Senatorowi odpowiedział premier 
Sławoj-Składkowski, zdaniem którego Dmowski po śmierci marszałka Piłsud-
skiego „jako ideowy szef Stronnictwa Narodowego dopuścił i tolerował, 
że Stronnictwo Narodowe usiłowało znieważyć pamięć Marszałka (…) Rząd 
pamięta o tym i uważając, że nie ma podstawy obniżać wartości życia śp. 
Dmowskiego, nie miał jednak również możności wzięcia udziału w jego po-
grzebie”46. Osobistym wyrazem pamięci Rembielińskiego o duchowym przy-
wódcy endecji był artykuł „Dmowski – wychowawca” zamieszczony w kwar-
talnym dodatku „Przeglądu Pedagogicznego”, noszącym nazwę „Kultura 
i Wychowanie”47. Senator, poza podkreśleniem oczywistych zasług dla położe-
nia duchowych podwalin pod ideologię polskiego nacjonalizmu, wskazywał 
także na umiejętność wychowywania pokoleń w duchu narodowodemokra-
tycznym. Zdaniem Rembielińskiego, Dmowski wywierał na młodzież nieomal 
magnetyczny wpływ, zachowując wobec niej należyte, pedagogiczne podejście. 
Dowodem na wychowawczą przenikliwość lidera narodowych demokratów 
miał być fakt, że „potrafił się wyrzec doraźnych korzyści z metod uczuciowego 

                                                            
43 Z Senatu, „Przekrój” 1939, nr 1(5), s. 188. 
44 Tamże. 
45 Dlaczego Rząd nie wziął udziału w pogrzebie śp. Romana Dmowskiego, „Dodatek do Orędow-
nika Ostrowskiego i Odolanowskiego” 1939, s. 3. 
46 Tamże.  
47 J. Rembieliński, Dmowski – wychowawca, „Kultura i Wychowanie”1939, 
z. 1, s. 1-7.  
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podniecania szeregów swych zwolenników na rzecz przygotowania z nich przy-
tomnych i odpowiedzialnych przewodników swego narodu”48. Z tego po-
wodu, według autora, Dmowski nie wykorzystał okazji do przejęcia władzy 
rękami młodzieży Obozu Wielkiej Polski.  
 Pod koniec lipca 1939 roku Rembieliński znalazł się wśród pasażerów 
transatlantyckiego statku MS „Chrobry”, który 29 lipca wypłynął w inaugura-
cyjny rejs z Gdyni do Ameryki Południowej. Co ciekawe, tym samym statkiem 
płynął również Witold Gombrowicz, zaś obecność obu panów na pokładzie 
była sprawką Jerzego Giedroycia. „Było zwyczajem, że w inauguracyjną podróż 
– która miała miejsce przed samym wybuchem wojny – zapraszało się przed-
stawicieli literatury i publicystyki. W tym okresie byłem naczelnikiem Wy-
działu Prezydialnego w Ministerstwie Przemysłu i Handlu i zaproponowałem 
podróż właśnie Gombrowiczowi, Czesławowi Straszewiczowi i Janowi Rem-
bielińskiemu” – wspominał wieloletni redaktor naczelny paryskiej „Kultury”49. 
Nazwisko senatora przewija się także przez utwór Trans-Atlantyk, jedno 
z najsłynniejszych dzieł pióra Gombrowicza. Po wybuchu wojny Rembieliński 
powrócił z Argentyny do Europy – zgłosił się jako ochotnik do wojska pol-
skiego formującego się we Francji. Został jednym ze współpracowników cza-
sopisma „Polska Walcząca”, redagowanego przez Tymona Terleckiego. Naj-
prawdopodobniej w Coëtquidan uczęszczał do Szkoły Podchorążych Piechoty, 
wchodził również w skład Referatu Oświatowego50. Do jego obowiązków na-
leżała m.in. praca w bibliotece. Kazimierz Koźniewski pisał o nim następująco: 
„Bibliotekarzem był chorąży, dziwaczna figura, którego nazwisko przed wojną 
wzbudzało we mnie odrazę najwyższego stopnia. Jan Rembieliński, senator RP 
i najbardziej czarnopodniebienny endek, czarnosecinny antysemita, najbar-
dziej obskurancki katolik, redaktor wyjątkowo plugawego i szowinistycznego 
pisemka „Mały Dziennik”, nazywanego przez nas „Wielkim Nocnikiem”. Lecz 
oto na tle Coëtquidan, w atmosferze, w której już zbladły stare namiętności 
polityczne (…) Jan Rembieliński okazał się być przyjemnym kompanem. Był 

                                                            
48 Tamże, s. 3.  
49 https://witoldgombrowicz.com/pl/wgbio/polska-1904-1940/wgla-pologne-dokumenty-kry 
tyczne/wgpolska-dokumenty-krytyczne-jerzy-giedroyc-i-paryska-kultura [dostęp: 15. 08. 
2018]  
50 N. Taylor, „Polska Walcząca” i pierwszy obóz WP w Coëtquidan (ze wspomnień Tymona Ter-
leckiego i innych), „Archiwum Emigracji. Studia – szkice – dokumenty” 2001, z. 4, s. 112. 
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48 Tamże, s. 3.  
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Jarosław Turski 

100 

to jeden z niewielu ludzi spotkanych wtedy w Coëtquidan, który jakoś reago-
wał na atmosferę Kraju, chciał ją zrozumieć, który czuł życie w Kraju”51. Koź-
niewski stwierdził także, że zmianie uległy poglądy publicysty; w Coëtquidan 
z Rembielińskim przyjaźnił się m.in. Ludwik Rubel, który pisywał dla „Ilustro-
wanego Kuriera Codziennego”, zgoła nie Aryjczyk52.  

Po klęsce Francji, Rembieliński znalazł się w Wielkiej Brytanii, gdzie zo-
stał pierwszym wydawcą „Nowin Pierwszej Brygady”, poświęconej I Samo-
dzielnej Brygadzie Strzelców. Jan Łukasz Pągowski wspomina, że to właśnie 
w tej jednostce Rembieliński był oficerem oświatowym53. Nie był to jednak 
jedyny przejaw intelektualnej aktywności byłego senatora. Rembieliński brał 
udział m.in. w redagowaniu dwujęzycznych pism „Miecz Ducha – Sword of 
Spirit” oraz „Sprawa – The Common Cause”. Oprócz niego, istotnymi posta-
ciami tworzącymi to środowisko byli ks. abp Gawlina, ks. Kaczyński czy kar-
dynał Arthur Hinsley, założyciel organizacji „Sword of Spirit” zrzeszającej 
wiernych Kościoła katolickiego i protestanckich opierających się totalitary-
zmowi54. Jak podaje Jarosław Maciej Zawadzki, od 1941 roku Rembieliński 
był także odkomenderowany do pracy w ministerstwie informacji i dokumen-
tacji, był także wiceprezesem Związku Dziennikarzy Polskich w Londynie55.  

Z biegiem czasu dziennikarz zaczął porzucać tematykę polityczną, zdra-
dzając ożywione zainteresowanie literaturą i historią. W 1941 roku Rembie-
liński, w ramach serii „Pomniki Literatury Ojczystej” wydał broszurę poświę-
coną Stanisławowi Wyspiańskiemu, a w roku następnym Janowi Kasprowi-
czowi56. Pod koniec życia rozpoczął także studia nad historią Polski, której 
owocem była pozycja poświęcona polskiemu średniowieczu57. Zły stan zdrowia 
(Rembieliński uległ kilku udarom mózgu) sprawił, że publicysta nie dokończył 

                                                            
51 K. Koźniewski, Zamknięte koła, Warszawa 1984, s. 323.  
52 Tamże, s. 324. 
53 J. Ł. Pągowski, Było to w Szkocji…, „Na szlaku Kresowej”1945, s. 58.  
54 R. Zadura, Działalność wydawnicza o. Józefa Innocentego Marii Bocheńskiego OP podczas II 
wojny światowej w latach 1940 – 1943, „Archiwum Emigracji. Studia – szkice – dokumenty” 
2001, z. 1 – 2 (12 – 13), s. 142. 
55 J. M. Zawadzki, Senatorowie. Losy wojenne i powojenne, Warszawa 2012, s. 125.  
56 W. Chmielewski, Działalność wydawnicza polskich władz oświatowych na uchodźstwie w latach 
1940 – 1945, „Przegląd Historyczno – Oświatowy” 2013, z. 1 – 2 (219 – 220), s. 8.  
57 J. Rembieliński, Historia Polski. Cz. 1. Średniowiecze, Londyn 1948. 
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tego dzieła i nie napisał kolejnych jego tomów – 16 października 1948 roku 
zmarł w Londynie, tamże też został pochowany na cmentarzu Kensal Green58.  

Analizując pokrótce życiorys Rembielińskiego, należy stwierdzić, że okres 
redagowania własnego tygodnika jest jednym z istotniejszych okresów w jego 
publicystycznej karierze przynajmniej z kilku powodów. Wieloletni sekretarz 
„Myśli Narodowej” z pewnością chciał realizować się jako redaktor naczelny; 
można zatem założyć, że teksty publikowane w „Podbipięcie” były pisane 
z większą swobodą, nieskrępowane wytycznymi przyjętymi przez Stronnictwo 
Narodowe. Rembieliński, opuszczając macierzystą partię nie porzucił nacjona-
listycznego światopoglądu, nie odrzucił jednak także możliwości współpracy 
z obozem rządzącym. Ten swoisty „transfer” i przejście na pozycje bezpartyjne 
można także potraktować jako jedno z ostatnich ogniw procesów rozłamowych 
w Stronnictwie Narodowym. Po secesji grupy „Awangardy”, Obozu Naro-
dowo-Radykalnego i „Falangi”, przez wiele lat wierny SN, Rembieliński rów-
nież doszedł do wniosku, że dalsze tkwienie w opozycji jest bezsensowne – pu-
blicysta postanowił pójść tropem Związku Młodych Narodowców i możliwie 
jak najdalej złączyć piłsudczyznę z ideologią nacjonalistyczną.  

W okresie redagowania „Podbipięty”, najwięcej odniesień znaleźć można 
do zagadnień polityki krajowej. Redaktor naczelny tygodnika upodobał sobie 
zwłaszcza hasło konsolidacji sił narodowych, do której częstokroć nawoływał 
na łamach pisma. Periodyk głosić miał „program zniesienia „linii podziału”, 
zakończenia walk opozycyjno-sanacyjnych i połączenia wszystkich elementów 
narodowych czujących, bez względu na ich przeszłość polityczną”59. Publicysta 
szczególnie zwracał uwagę na niemożność prawdziwego zjednoczenia narodu 
właśnie z powodu rzeczonej przeszłości politycznej, determinowanej często-
kroć partykularnymi interesami partyjnymi. Rembieliński przekonywał, 
że najistotniejszy jest ukierunkowanie myślenia na tory ponadpartyjne, w spo-
sób uwzględniający przede wszystkim dobro całego narodu, bez kierowania się 
różnicami klasowymi czy politycznymi60. W innym tekście autor przekonywał, 
że przeciwstawianie sobie sanatorów i narodowców jest nie tylko szkodliwe dla 
narodowej zgody, ale wręcz niedorzeczne. „I jedni i drudzy do narodu należą, 

                                                            
58 J. M. Zawadzki, Senatorowie. Losy wojenne i powojenne…, s. 125. 
59 J. Babiński, Geografia polityczna w Polsce A.D. 1937, Warszawa 1937, s. 18. 
60 J. Rembieliński, To byłby przewrót prawdziwy, „Podbipięta” 1937, nr 10, s. 1.  
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51 K. Koźniewski, Zamknięte koła, Warszawa 1984, s. 323.  
52 Tamże, s. 324. 
53 J. Ł. Pągowski, Było to w Szkocji…, „Na szlaku Kresowej”1945, s. 58.  
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wojny światowej w latach 1940 – 1943, „Archiwum Emigracji. Studia – szkice – dokumenty” 
2001, z. 1 – 2 (12 – 13), s. 142. 
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tego dzieła i nie napisał kolejnych jego tomów – 16 października 1948 roku 
zmarł w Londynie, tamże też został pochowany na cmentarzu Kensal Green58.  
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listycznego światopoglądu, nie odrzucił jednak także możliwości współpracy 
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jak najdalej złączyć piłsudczyznę z ideologią nacjonalistyczną.  
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na łamach pisma. Periodyk głosić miał „program zniesienia „linii podziału”, 
zakończenia walk opozycyjno-sanacyjnych i połączenia wszystkich elementów 
narodowych czujących, bez względu na ich przeszłość polityczną”59. Publicysta 
szczególnie zwracał uwagę na niemożność prawdziwego zjednoczenia narodu 
właśnie z powodu rzeczonej przeszłości politycznej, determinowanej często-
kroć partykularnymi interesami partyjnymi. Rembieliński przekonywał, 
że najistotniejszy jest ukierunkowanie myślenia na tory ponadpartyjne, w spo-
sób uwzględniający przede wszystkim dobro całego narodu, bez kierowania się 
różnicami klasowymi czy politycznymi60. W innym tekście autor przekonywał, 
że przeciwstawianie sobie sanatorów i narodowców jest nie tylko szkodliwe dla 
narodowej zgody, ale wręcz niedorzeczne. „I jedni i drudzy do narodu należą, 

                                                            
58 J. M. Zawadzki, Senatorowie. Losy wojenne i powojenne…, s. 125. 
59 J. Babiński, Geografia polityczna w Polsce A.D. 1937, Warszawa 1937, s. 18. 
60 J. Rembieliński, To byłby przewrót prawdziwy, „Podbipięta” 1937, nr 10, s. 1.  
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braćmi są, wychowanymi w tych samych warunkach” – stwierdza dobitnie re-
daktor61. Myśl ta przyświecała Rembielińskiemu zapewne także przy stwierdze-
niu, iż „stronnictwa są zorganizowanym wyrazem różnic poglądów w narodzie 
na sprawy drugorzędne”62. Partie polityczne potęgują bowiem ambicje po-
szczególnych grup i uzurpują sobie prawo do swoistego monopolu racji. We-
dług autora, prawdziwie wielkie idee są własnością całego narodu i żadne stron-
nictwo nie powinno rościć sobie praw do jedynie słusznego ich wyznawania. 
Rzeczona konsolidacja niekoniecznie musi się odbyć na gruncie stworzenia 
„monopartii”, bowiem i ją mogą toczyć wewnętrzne walki frakcyjne. Zdaniem 
Rembielińskiego Polacy umieją się jednoczyć w ważnych momentach, czemu 
dali przykład podczas budowy Gdyni63, czy prac przy Centralnym Okręgu 
Przemysłowym64. Trwała narodowa zgoda musi zostać osiągnięta na skutek 
działania psychologicznego, wzniecania zaufania wszystkich Polaków, cho-
ciażby przez reorganizację rzeczywistości politycznej w kraju. „Może i powinna 
uczynić to grupa rządząca przez planowy, konsekwentnie wykonywany szereg 
aktów politycznych, które owo zaufanie w społeczeństwie będzie gruntować” 
– uważa publicysta65. Nie precyzuje jednak, na czym te działania miałyby kon-
kretnie polegać.  
  Istotnym gwarantem suwerenności i czynnikiem konsolidującym naród 
była w przekonaniu Rembielińskiego religia rzymskokatolicka. Redaktor na-
czelny „Podbipięty” podkreślił moralny prymat nauki chrześcijańskiej nad 
wolą rządzącego, co stanowi jedną z najistotniejszych wartości wyróżniających 
narody europejskie66. Wg publicysty wartości moralne zaszczepione przez Ko-
ściół są niezbędne narodom cywilizacji europejskiej do prawidłowej egzysten-
cji, wzbogacając i uzupełniając jego suwerenność. Szczególnie doniosłą rolę 
Kościół sprawuje w katolickiej Polsce, która „od tysiąclecia oparta jest na sys-
temie współistnienia władzy państwowej i kościelnej”67.  
  Hasło konsolidacji i zjednoczenia sił narodu, którym chętnie szermował 
Rembieliński, było sloganem charakterystycznym dla Obozu Zjednoczenia 

                                                            
61 Tenże, Jak dwaj bracia…, „Podbipięta” 1937, nr 38, s. 1.  
62 Tenże, Konsolidacja i partie, „Podbipięta”1937, nr 16, s. 1.  
63 Tenże, Budowanie godzi, „Podbipięta” 1937, nr 29, s. 1.  
64 Tenże, Pierwsze refleksje, „Podbipięta”1937, nr 44, s. 1.  
65 Tamże.  
66 Tenże, Kościół i suwerenność Narodu, „Podbipięta”1937, nr 27, s. 1.  
67 Tamże. 
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Narodowego – w przeciwieństwie jednak do tradycji piłsudczykowskiej, for-
macja chciała dokonać rzeczonej konsolidacji na platformie narodowej, a nie 
państwowej. Jednoczenie sił narodowych miało być oparte na tzw. pozytyw-
nym nacjonalizmie, etyce chrześcijańskiej i sprawiedliwości społecznej68. Jak 
trafnie stwierdził Stanisław Cat-Mackiewicz, deklaracja ideowo-polityczna 
OZN „pod względem społecznym zbliżona jest do deklaracji programowych 
stronnictwa zachowawczego, pod względem narodowym jest zdecydowanie 
nacjonalistyczna”69. Sam stosunek Rembielińskiego do Obozu Zjednoczenia 
Narodowego w czasie redagowania tygodnika stanowi zagadnienie dość zło-
żone. Deklarację ideowo-polityczną Obozu przyjęto w redakcji „Podbipięty” 
w sposób umiarkowany. Zwrócono uwagę przede wszystkim na podobieństwo 
tekstu wygłoszonego przez płk. Koca i deklaracji Obozu Wielkiej Polski z roku 
192670. Sam redaktor naczelny tygodnika rzadko wypowiadał się bezpośrednio 
o OZN. W jednym z numerów Rembieliński skrytykował „mit organizacji na-
rodu”, jego zdaniem pokrewny tak OZN jak i OWP. „Słuchając [płk. Kowa-
lewskiego, szefa sztabu OZN – J.T.], – chwilami – wydawało mi się, że od-
młodniałem o lat dziesięć, że za stołem prezydialnym znowu zasiadł któryś 
z oboźnych i jeszcze raz referuje, tak dobrze mi znane, zamierzenie organiza-
cyjne i tezy” – stwierdza złośliwie publicysta71. Według autora, naród jest or-
ganizacją sam w sobie, trwałą wspólnotą niepodlegającą porządkowi określa-
nemu przez konkretne dyrektywy. Jak ubolewał Rembieliński, polska myśl po-
lityczna jest niezwykle szczupła, przez co obie formacje wyrażające chęć „zor-
ganizowania narodu” wykazywały do siebie spore podobieństwo, na które skła-
dały się m.in. „odżegnywanie się od wkraczania w bieżące sprawy polityczne, 
(…) taż sama ambicja podporządkowania swoim wpływom wszelkich, najdal-
szych od polityki dziedzin życia zbiorowego, przede wszystkim zaś wychowania 
młodych pokoleń, jak również koordynowania i zespalania, w imię najogól-
niejszych interesów Narodu – dążeń i prac różnych organizacji społecznych”72. 

                                                            
68 J. M. Majchrowski, Silni – Zwarci – Gotowi. Myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego, 
Warszawa 1985, s. 37-40. 
69 S. Mackiewicz, Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r., Londyn 1985, 
s. 299.  
70 Dwie deklaracje, „Podbipięta” 1937, nr 10, s. 3.  
71 J. Rembieliński, Mit „organizacji Narodu”, „Podbipięta” 1937, nr 24, s. 1.  
72 Tamże.  
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62 Tenże, Konsolidacja i partie, „Podbipięta”1937, nr 16, s. 1.  
63 Tenże, Budowanie godzi, „Podbipięta” 1937, nr 29, s. 1.  
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65 Tamże.  
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Kilka tygodni później publicysta wyrażał się już w zupełnie innym tonie. „Pro-
sty człowiek” przysłuchiwał się i przyglądał, porównywał (…) deklarację 
ideową płk. Koca z dawną deklaracją Obozu Wielkiej Polski, aż zaczął orien-
tować się na koniec, jak dalece faktycznie niegdyś istniejące przeciwieństwa 
programów zostały z upływem czasu uzgodnione, jak dalece staliśmy się naro-
dem normalnym – pisał Rembieliński73. Interesujące, że na przestrzeni nieca-
łego miesiąca redaktor naczelny „Podbipięty” zmienił optykę względem Obozu 
Zjednoczenia Narodowego; niewykluczone, że wpływ na to mogła mieć dota-
cja, którą Rembieliński rzekomo miał otrzymać od prezesa PKO.  
  Obozowi Wielkiej Polski publicysta poświęcił z kolei tekst „Potomstwo 
<<obozowe>>. Odłamy i prądy w dzisiejszym młodym pokoleniu narodo-
wym”, jeden z najbardziej interesujących artykułów zamieszczonych przezeń 
na łamach „Podbipięty”. Zdaniem autora, na wszystkich ugrupowaniach wy-
rosłych z tradycji OWP – Związku Młodych Narodowców, Obozie Naro-
dowo-Radykalnym, Ruchu Narodowo-Radykalnym „Falanga” i Stronnictwie 
Narodowym – zaciążył „faszystowski duch Obozu Wielkiej Polski, przenika-
jący całą jego organizacyjną strukturę”74. Poglądy wszystkich tych grup poli-
tycznych w kwestiach zasadniczych ukształtować miał Roman Dmowski, zaś 
taktykę polityczną tradycja Ligi Narodowej – „potomstwo obozowe” miało po 
niej odziedziczyć przekonanie o wyłączności prawa do bronienia interesów na-
rodu polskiego oraz konspiracyjne metody. Jak twierdził Rembieliński, wymie-
nione formacje rościły sobie pretensje do duchowego przewodnictwa narodu 
i zorganizowania go na własną modłę, bez zrozumienia, że „naród nie jest bez-
kształtną masą”75. Jednocześnie, zauważając różnice ideowe, redaktor naczelny 
„Podbipięty” konkludował, iż procesy rozłamowe Stronnictwa Narodowego 
wynikały bardziej z braku wiary w partyjne kierownictwo, aniżeli na skutek 
starcia się poglądów niemożliwych do pogodzenia.  
  W retoryce Rembielińskiego pojawiały się także wątki antysemickie, acz-
kolwiek nie były one tak silnie akcentowane, jak można byłoby się tego spo-
dziewać. W polemice z tygodnikiem „Odnowa”, organem Stronnictwa Pracy, 
redaktor naczelny „Podbipięty” stwierdzał: „Przywrócenie praw Polakom”, ów 
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postulat demokratyczny, który formułuje „Odnowa”, nie mógłby być – bez 
niebezpieczeństw dla Rzplitej – spełniony nawet w skromnym zakresie, dopóki 
żydzi korzystaliby z tychże wolności i tegoż samego na kształtowanie polityki 
państwowego wpływu76. W innym tekście publicysta przekonywał, że antyse-
mityzm nie jest domeną środowisk narodowych, a błędne o tym przekonanie 
jest efektem żydowskiej propagandy, utożsamiającej antyżydowskie wypowie-
dzi wyłącznie z nacjonalistami. Zdaniem Rembielińskiego, zasięg antysemic-
kich haseł był wśród społeczeństwa znacznie szerszy – sztuczne ograniczanie 
jego oddziaływania jest powodowane wewnętrzną walką między polskimi 
ugrupowaniami politycznymi77. Jak twierdził autor, Żydzi stanowili odrębną 
grupę religijną i etniczną, niemożliwą – poza pojedynczymi wyjątkami – do 
zasymilowania. Stanowisko publicysty w żaden sposób nie różniło się zatem od 
stanowiska ogółu „starych” działaczy Stronnictwa Narodowego78.  
  Rembieliński krytycznie odnosił się również do polskich rozwiązań ustro-
jowych. Jego zdaniem konstytucja marcowa była nieudaną próbą przeszczepie-
nia wzorców zachodniej demokracji parlamentarnej, z kolei konstytucja kwiet-
niowa „przyjęła pogląd na dzieje narodu uproszczony: twórcy jej w całej prze-
szłości naszej zobaczyli wyłącznie „warcholstwo” i wydobyli z niej jedną tylko 
naukę, że trzeba „wzmocnić władzę”79. Redaktor naczelny „Podbipięty” zau-
ważał także kryzys parlamentaryzmu, będącego jego zdaniem przeżytkiem nie-
odpowiadającym realiom XX wieku; zniechęcone doń społeczeństwa miały 
szukać innych alternatyw, zastanawiając się często nad nowocześniejszą formą 
demokracji bezpośredniej80.  
  Publicysta szeroko komentował także zagadnienia polityki zagranicznej 
i wydarzeń na arenie międzynarodowej. Jednym z najistotniejszych tekstów 
w tej kwestii jest opublikowany w grudniu 1936 roku artykuł Rembielińskiego 
pt. „Polska i <<bloki>>”. „Jest oczywiste, że podział świata na dwa, zwalczające 
się bloki: przeciwników nauki Marksa i jej wyznawców, z konieczności wysu-
nąłby na czoło bloków tych wysunąłby Niemcy i Rosję, jako główne siły, kie-
rujące i organizujące inne narody do tego wielkiego boju. Dałoby to (i już 
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Kilka tygodni później publicysta wyrażał się już w zupełnie innym tonie. „Pro-
sty człowiek” przysłuchiwał się i przyglądał, porównywał (…) deklarację 
ideową płk. Koca z dawną deklaracją Obozu Wielkiej Polski, aż zaczął orien-
tować się na koniec, jak dalece faktycznie niegdyś istniejące przeciwieństwa 
programów zostały z upływem czasu uzgodnione, jak dalece staliśmy się naro-
dem normalnym – pisał Rembieliński73. Interesujące, że na przestrzeni nieca-
łego miesiąca redaktor naczelny „Podbipięty” zmienił optykę względem Obozu 
Zjednoczenia Narodowego; niewykluczone, że wpływ na to mogła mieć dota-
cja, którą Rembieliński rzekomo miał otrzymać od prezesa PKO.  
  Obozowi Wielkiej Polski publicysta poświęcił z kolei tekst „Potomstwo 
<<obozowe>>. Odłamy i prądy w dzisiejszym młodym pokoleniu narodo-
wym”, jeden z najbardziej interesujących artykułów zamieszczonych przezeń 
na łamach „Podbipięty”. Zdaniem autora, na wszystkich ugrupowaniach wy-
rosłych z tradycji OWP – Związku Młodych Narodowców, Obozie Naro-
dowo-Radykalnym, Ruchu Narodowo-Radykalnym „Falanga” i Stronnictwie 
Narodowym – zaciążył „faszystowski duch Obozu Wielkiej Polski, przenika-
jący całą jego organizacyjną strukturę”74. Poglądy wszystkich tych grup poli-
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zresztą daje) narodowi niemieckiemu i rosyjskiemu możność potężnej ekspan-
sji duchowej poza swe etnograficzne granice, co z kolei rzeczy stwarza warunki 
dla ekspansji politycznej i gospodarczej. Nie jest w interesie Polski wytwarzanie 
się takich stosunków w świecie, w którym ci dwaj właśnie jej sąsiedzi obejmo-
waliby w życiu międzynarodowym przewodnią rolę, ze wszystkimi wypływają-
cymi dla nich korzyściami. Nie jest również bezpieczne dla Rzplitej włączanie 
się w system polityczny czy to Rosji czy to Niemiec” – stwierdza jasno autor81. 
Rembieliński z zadowoleniem podkreśla zgodność polskiej opinii publicznej, 
kontestującej taki podział świata i nieopowiadającej się po żadnej ze stron. Pu-
blicysta zwraca też uwagę na korzystną koniunkturę międzynarodową; ra-
dziecko-niemiecką współpracę mają uniemożliwiać rozbieżności światopoglą-
dowe. Z tego samego powodu nie istnieje większa szansa na porozumienie mię-
dzy lewicowym gabinetem francuskim premiera Bluma a III Rzeszą; z kolei 
Związek Radziecki na Dalekim Wschodzie zagrożony jest ze strony Cesarstwa 
Japońskiego82. Autor dopuszcza jednak myśl o konflikcie zbrojnym między 
dwoma wielkimi blokami, pozostawiając ją na koniec swoich rozważań. „Po-
łożenie geograficzne sprawia, że Polska, jeśli tylko będzie przygotowana, może 
w praktyce uniemożliwić starcie Rosji z Niemcami przez sam fakt stanięcia 
w obronie swej neutralności, gdyby ktokolwiek zdecydował się ją naruszyć. 
Nasza rola historyczna jest większa znacznie, niźli przymknięcie do jednego 
z dwu wrogich „bloków” w przyszłej wojnie: od naszej woli skoro będziemy 
silni, może zależeć wojny tej udaremnienie” – podsumowuje Rembieliński83.  
 W innym tekście redaktor naczelny „Podbipięty” pochylił się nad sylwet-
kami Mussoliniego oraz Hitlera. Zdaniem Rembielińskiego „różnice psychiki 
dwu dyktatorów uwydatniają się (…) w działalności politycznej. Mussolini, 
mimo niewątpliwych zmian, jakie wniósł w życie swego narodu, jest przede 
wszystkim kontynuatorem, realizatorem wielkich zadań polityki włoskiej, po-
tężnym pchnięciem posuwającym naprzód sprawy po od dawna już historycz-
nie wytkniętych torach. (…) Hitler choć oczywiście wiele zachował z polityki 
swych poprzedników, jednak faktycznie w szeregu dziedzin skierował rozwój 
narodu niemieckiego na nowe historyczne drogi”84. Według autora włoski 
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dyktator jest osobnikiem o znacznie bardziej zachowawczych poglądach, reali-
zatorem idei włoskiego imperializmu. Przeciwstawiony mu zostaje Hitler, 
który – pomimo zasług dla swojego narodu – jest politykiem nieprzewidywal-
nym, którego działania mogą mieć w dłuższej perspektywie katastrofalne 
skutki85.  

Przyczynkiem do rozważań nad wojną domową w Hiszpanii staje się za 
to recenzja pozycji „Hiszpania w ogniu”, której autorem był wspominany 
wcześniej Przywieczerski. O dziele korespondenta wojennego Rembieliński 
wypowiedział się z wielkim uznaniem: „Przywieczerski pisze barwnie, bezpo-
średnio, atakuje temat swój z jakimś jakby kawaleryjskim rozmachem. (…) 
Tym bardziej przeto należy pochwalić u autora instynktowny wprost umiar, 
rozwagę, gdy przystępuje do politycznej oceny hiszpańskich zdarzeń”86. Na-
czelny redaktor „Podbipięty” zgadza się z tezą Przywieczerskiego, że zwycięstwo 
sił rządowych wzmocni wpływy Kominternu, z kolei triumf generała Franco 
zostanie entuzjastycznie przyjęty w Berlinie. Rembieliński podkreśla także de-
strukcyjną rolę żywiołu żydowskiego w wojnie domowej, skutecznie jego zda-
niem zdemaskowanej przez korespondenta. Publicysta złośliwie zauważa, 
iż właśnie tym należy tłumaczyć zdenerwowanie, z jakim pozycję Przywieczer-
skiego przyjęła redakcja „Wiadomości Literackich”87. 
  Najmniej miejsca redaktor naczelny „Podbipięty” poświęcał rozważaniom 
historycznym, czyniąc to wyłącznie przy okazji rocznic konkretnych wydarzeń. 
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja stała się dla Rembielińskiego pretek-
stem do krytyki tejże. „Owa wiara we wszechpotęgę ustawę, tak charaktery-
styczna dla osiemnastowiecznego racjonalizmu, nakazała autorom Konstytucji 
Majowej dla formalnego, teoretycznego wzmocnienia państw, osłabić jego siły 
rzeczywiste, pogłębić rozterkę wewnętrzną w narodzie” – stwierdzał publicy-
sta88. Rezygnacja z wolnej elekcji na rzecz dziedziczności tronu oraz wprowa-
dzenie ustawy konstytucyjnej w drodze zamachu stanu przy nieobecności wielu 
posłów i senatorów miała jedynie pogłębić chaos i podsycić narodowe rozłamy, 
„bowiem w imię poszanowania prawa protestowali nie sami tylko jurgieltnicy 
moskiewscy, ale szlachetni, bezinteresowni patrioci” – w tym miejscu autor 
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powołuje się na przypadek Samuela Korsaka. W rezultacie, wojna roku 1792 
zamiast być walką o niepodległość, stała się „wojną w obronie Konstytucji”, 
którą prowadził naród niezgodny, a przez to i osłabiony, jak konstatował Rem-
bieliński89. Odmienny nastrój towarzyszył dziennikarzowi przy wspominaniu 
sierpniowych dni roku 1920. Publicysta podkreślał radość z pierwszego od 
dwustu lat wielkiego zwycięstwa polskiego oręża oraz powszechny nastrój na-
rodowej jedności. Rembieliński stwierdzał, że pamięć o warszawskim zwycię-
stwie jest niezwykle potrzebna, a żyjące w narodzie poczucie wspólnoty będzie 
niezwykle twórcze, potrafiąc stworzyć „atmosferę współdziałania w imię dóbr 
większych, a wszystkim jednako drogich”90.  
  Analizując komponenty zawarte w publicystyce Rembielińskiego na ła-
mach „Podbipięty” można zauważyć, że – nie wyrzekając się swojego nacjona-
listycznego światopoglądu – niemal całkowicie zrezygnował z krytyki obozu 
rządzącego. W wielu elementach stanowisko Rembielińskiego było zbieżne 
z postulatami Obozu Zjednoczenia Narodowego, co z pewnością ułatwiło pu-
blicyście późniejszą elekcję do Senatu. Należy zwrócić uwagę, że działania re-
daktora naczelnego „Podbipięty” miały charakter świadomy, a spajanie ideolo-
gii państwowej i narodowej na łamach tygodnika był procesem nieodwracal-
nym. Surowa krytyka ruchu narodowego stanowi potwierdzenie, że Rembie-
liński – podobnie jak wielu działaczy młodego pokolenia narodowców – stracił 
wiarę w kierownictwo swojego macierzystego obozu, a jedyną szansę na realne 
oddziaływanie ideologii nacjonalistycznej widział w grupie rządzącej. 
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Summary 

From chairman of Młodzież Wszechpolska 
to Sanator. 

Synthesis of Sanation’s and nationalistic views 
in Jan Rembieliński’s articles on the pages of 

 “Podbipięta” 
 

The aim of this article is analysis of Jan Rembieliński’s journalism on the 
pages of “Podbipięta” weekly paper. Rembieliński was first chairman of 
Młodzież Wszechpolska, contributor of Roman Dmowski and – for many 
years – publicist of exclusive “Myśl Narodowa” weekly paper. In 1936 he left 
National Democracy and formally came on non-partisan position. In 1938 
Rembieliński was elected as Senator of Fifth Cadence – officially he was an 
independent candidate but in fact his election was supported by Sanation 
camp and Catholic priesthood. Article is divided into two parts. In first author 
briefly presents biography of Rembieliński, in second he focuses on articles, 
which were written by Rembieliński on the pages of “Podbipięta” – weekly 
paper, which was existing in years 1936 – 1937.  
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Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

 
 

Rysunkiem w mrok 
– publicystyka i propaganda 

w międzywojennym polskim komiksie 
prasowym 

 
 
 
Wstęp 

 Chociaż początki komiksu na ziemiach polskich sięgają roku 1859, kiedy 
to na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” pojawiła się opowieść w obrazach pt. 
Historya Jedynaczka Franciszka Kostrzewskiego1, prawdziwy rozwój rodzącego 
się medium nastąpił dopiero w pierwszych latach istnienia II Rzeczypospolitej. 
Nad Wisłą upowszechniła się wówczas formuła (stosowana wciąż także w in-
nych krajach) historyjki obrazkowej, składającej się najczęściej z trzy- lub czte-
rokadrowej opowiastki w formie paska (ang. comic strip – przyp. aut.), pozba-
wionej wypowiedzi postaci w ramach kadru, za to z towarzyszącą rysunkom 
(zazwyczaj wierszowaną) narracją poniżej. Podstawowym miejscem druku serii 
rysunkowych była prasa – samodzielne wydania albumowe zdarzały się spora-
dycznie. Adam Rusek, najwybitniejszy historyk rodzimego komiksu, pisze: 
„Zdecydowanie najliczniejszy zbiór przedwojennych cykli obrazkowych stano-
wiły opowieści służące wyłącznie rozrywce czytelników. Inaczej niż w wypadku 
komiksów importowanych, wszystkie swojskie seriale tego typu miały humo-
rystyczny charakter; w gazetach codziennych nie publikowano krajowych hi-
storii sensacyjnych i przygodowych, utrzymanych w poważnym tonie. Prócz 
tych opowiastek, drukowanych ku rozbawieniu odbiorców, w prasie zamiesz-
czano także cykle reklamowe i propagandowe (…) Granica dzieląca trzy wy-

1 Por. A. Rusek, Tarzan, Matołek i inni. Cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach 1919–
1939, Warszawa 2001, s. 26. 
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mienione typy historii obrazkowych jest jednak niezbyt wyraźna. Obok – sto-
sunkowo nielicznych – utworów o charakterze jednoznacznie propagandowym 
lub reklamowym zdarzały się też cykle, w których treści natury reklamowej czy 
ideologicznej pojawiały się tylko w niektórych odcinkach”2. Badacz zwraca 
także uwagę na nasycenie rysunkowych seriali prasowych aktualiami – ich akcja 
zawsze rozgrywa się w czasach i realiach doskonale rozpoznawalnych dla czy-
telnika, a komiksowi bohaterowie częstokroć biorą udział w wydarzeniach 
z pierwszych stron gazet i spotykają współczesnych sobie (i odbiorcy) artystów, 
polityków i wojskowych. Nic więc dziwnego, że twórcy komiksów – zazwyczaj 
etatowi graficy i redaktorzy pism, w których się ukazywały – korzystali z no-
wego typu narracji, komentując rzeczywistość II Rzeczypospolitej lub angażu-
jąc swoje postaci do walki ideologicznej. Prześmiewczy charakter historyjek ob-
razkowych zezwalał na dużą swobodę w prezentowaniu poglądów i postaw, 
zwłaszcza w obliczu wolności rynku prasowego i braku cenzury prewencyjnej, 
co gwarantowała Konstytucja z 17 marca 1921 roku3.  
 Celem niniejszego tekstu jest prezentacja wybranych komiksowych cykli 
prasowych okresu międzywojnia, odnoszących się w znacznym stopniu do pol-
skich realiów społeczno-politycznych lub noszących wyraźne znamiona poli-
tycznego przekazu propagandowego. Podział artykułu na podrozdziały został 
dokonany w zależności od podejmowanej w komiksach tematyki, utwory zaś 
(w ramach swych podrozdziałów) analizowane są zgodnie z kluczem chronolo-
gicznym.  

„Polska chce mieć siły zbrojne, a więc poszedł Grześ na wojnę”4 

 Za pierwszą dłuższą cykliczną historyjkę obrazkową w polskiej prasie 
uznaje się Ogniem i mieczem, czyli przygody szalonego Grzesia – powieść współ-
czesna5, publikowaną w tygodniku satyrycznym „Szczutek”, wydawanym we 
Lwowie nakładem Alfreda Altenberga. Kierownikiem literackim pisma i auto-
rem wierszowanych podpisów był Stanisław Wasylewski, ukrywający się pod 

2 Tamże, s. 50. 
3 Por. M. Krzanicki, Fotografia i propaganda. Polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, Kraków 2013, s. 91-93. 
4 Wszystkie użyte w charakterze śródtytułów cytaty pochodzą z omawianych historyjek – przyp. 
aut. 
5 Por. A. Rusek, Leksykon polskich serii i bohaterów komiksowych, Poznań 2010 , s. 83. 
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pseudonimem Bury Jan (jak sam wspominał, była to trawestacja nazwiska 
Istvána Buriána von Rajecz – ministra spraw zagranicznych Austro-Węgier 
z czasów I wojny światowej6), zaś za scenariusz i rysunki odpowiadał wybitny 
grafik i karykaturzysta Kamil Mackiewicz. Ponieważ odrodzona Polska w mo-
mencie premiery serii w lutym 1919 roku7 liczyła sobie zaledwie trzy miesiące 
istnienia, jej granice wciąż pozostawały nieustalone i pełne punktów zapalnych. 
Ukraińska Armia Halicka przepuszczała kolejne ofensywy na Lwów8, w Wiel-
kopolsce powstańcy walczyli z Niemcami o powrót do Rzeczypospolitej ziem 
zaboru pruskiego9, 1. Dywizja Litewsko-Białoruska przejmowała wschodnie 
terytoria od wycofujących się wojsk niemieckich, by zabezpieczyć je przed 
wkroczeniem Armii Czerwonej10, a podczas zawieszenia broni z Czechosłowa-
cją po bitwie pod Skoczowem wyznaczano nową linię demarkacyjną ziemi cie-
szyńskiej11. Mackiewicz głównym bohaterem historyjki uczynił zatem młodego 
ochotnika, który z sercem pełnym patriotycznego zapału chce służyć niepod-
ległej Ojczyźnie. Grześ, szczupły chłopak o poczciwej twarzy, po założeniu woj-
skowego szynela (jedynego kolorowego w druku elementu komiksu, dla wy-
różnienia protagonisty) potężnieje zarówno pod względem optycznym, jak 
i nabiera nadludzkiej wręcz odwagi. Mimo że jego kariera w siłach zbrojnych 
rozpoczyna się aresztem za bójkę uliczną (przypadkowo przewrócił stragan 
przekupce, zbyt zamaszyście maszerując), błyskawicznie pnie się w górę woj-
skowej hierarchii (z szeregowca awansuje bezpośrednio na sierżanta!), dokonu-
jąc cudów waleczności i – z czasem – swobodnie podróżując pomiędzy fron-
tami, samodzielnie decydując, gdzie najbardziej się przyda. Wierność prawdzie 
historycznej musiała w tym wypadku, rzecz jasna, ustąpić miejsca funkcji pa-
triotycznej (i komicznej).  
 Kolejne odcinki serii powstawały na bieżąco, komentując z perspektywy 
Grzesia sytuację w poszczególnych częściach kraju i przemieszczając go w miarę 

6 Por. S. Wasylewski, Niezapisany stan służby, Wrocław 1957, s. 143. 
7 Debiut: „Szczutek” 1919, nr 6. 
8 Zob. M. Krotofil, Ukraińska Armia Halicka 1918–1920. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie 
i wartość bojowa sił zbrojnych Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, Toruń 2002. 
9 Zob. A. Czubiński, Z. Grot, B. Miśkiewicz, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Zarys dziejów, 
Warszawa; Poznań 1978. 
10 Zob. L. Wyszczelski, Wojna polsko-rosyjska 1919–1920, t. 1, Warszawa 2010, s. 40-42. 
11 Zob. W. Janik, Bitwa pod Skoczowem 28–30 stycznia 1919 roku. Geneza, przebieg, skutki, Cie-
szyn 1999, s. 108. 
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potrzeb z jednego skraju Rzeczypospolitej na drugi. Szlak bojowy bohatera roz-
poczyna wyjazd na przedpole Lwowa, do okopów pod Bartatowem, gdzie bie-
rze udział w zwycięskiej szarży na siły ukraińskie: „Hurra! W to mu graj, to lubi 
/ Rusin zmyka, portki gubi”12. Zasłużony urlop w Warszawie przerywa rozkaz 
wyjazdu do Brześcia, gdzie znów dzielnie kładzie wrogów pokotem nawet po-
zbawiony amunicji i bagnetu (na imponująco dynamicznym kadrze okłada 
czerwonoarmistów kolbą karabinu), jednak wskutek przewagi liczebnej bolsze-
wików zostaje rozbrojony i skazany na śmierć. Krwiożerczy Rosjanie rozpoczy-
nają przecinanie junaka na pół dwuręczną piłą do drewna: „Grześ pomyślał nie 
bez racyi / że jest w głupiej sytuacyi. / Bowiem brzydki to postępek / Przerżnąć 
komuś piłą pępek”. Egzekucja zostaje przerwana w połowie przez przybywają-
cych z odsieczą „Dowborczyków” – kawalerzystów I Korpusu Polski w Rosji. 
Chociaż ranny sierżant wymaga hospitalizacji (podczas której zostaje awanso-
wany na podchorążego), w jednej chwili odzyskuje siły i sprawność po lekturze 
artykułu o bolszewickich agitacjach w Warszawie. Z zaledwie trojgiem podko-
mendnych rozpędza wiec komunistów i aresztuje prowodyra: „A gałganie ty 
huncwocki / Chciałeś być warszawski Trocki?”. Natchniony po spotkaniu 
z generałem Józefem Hallerem, który przybył do stolicy w kwietniu 1919 roku 
na czele Błękitnej Armii, Grześ deklaruje: „Psiakrew! Nie dam pluć se w kaszę 
/ Gdańsk, Lwów, Cieszyn będą nasze!”. Chociaż przełożeni próbują ujarzmić 
jego temperament i wysyłają go na kurs uzupełniający, młody wojak ucieka 
„szkolnych mając dość pokarmów” i zgłasza się do żandarmerii polowej. Po 
kilku akcjach wymierzonych w „paskarzy” i kolejnych rozpędzonych wiecach 
bolszewickich (bohater zatem walczy o dobro Ojczyzny nie tylko na niwie mi-
litarnej, ale również ideologicznej i gospodarczej) rusza do Wielkopolski, gdzie 
mimo triumfu powstania wciąż zdarzają się potyczki z Niemcami. Podczas pa-
trolu Grześ trafia tutaj na starego wiarusa z Grenzschutz Ost – ochotniczej for-
macji paramilitarnej, działającej na wschodnich rubieżach Republiki Wein-
marskiej13. Przedsiębiorczy weteran, ponieważ nie miał już sił na walkę z bronią 
w ręku, założył na tyłach frontu mały obwoźny sklepik z amunicją. Zarekwi-
rowane pociski niebawem się przydają, ponieważ Grzesia i jego jeńca atakuje 
oddział niemiecki – na całe szczęście „Stary Prusak nie był murga / Więc się 

12 Wszystkie cytaty z komiksów przytoczone są z zachowaniem oryginalnego zapisu – przyp. aut. 
13 Zob. J. Nakata, Der Grenz- und Landesschutz in der Weimarer Republik 1918 bis 1933: die 
geheime Aufrüstung und die deutsche Gesellschaft, Freiburg 2002. 
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wyparł Hindenburga” i wspiera Polaka w walce ze swymi niedawnymi towa-
rzyszami broni. Już w następnym odcinku przygód akcja historyjki niespodzie-
wanie przenosi się na Śląsk, gdzie Grześ (wciąż ze starym wiarusem u boku!) 
mści się na Niemcach, którzy zamordowali bezbronnego górnika. Niewątpli-
wie autorzy nawiązali w ten sposób (mimo narracyjnej szkody dla przebiegu 
fabuły) do klęski I powstania śląskiego, poniesionej 24 sierpnia14 (odcinek uka-
zał się drukiem 31 sierpnia)15.  
 Po rozprawie z Prusakami w Wielkopolsce i na Śląsku Grześ postanawia 
ustatkować się i rychło znajduje odpowiednią kandydatkę do ożenku. Na drugi 
dzień po nocy poślubnej (iście zeusowe nasienie!) małżonka rodzi bliźnięta, 
które – jako synowie żołnierza – już w pierwszej minucie po pojawieniu się na 
świecie stają przed zaskoczonym ojcem na baczność i salutują. Ponieważ oba 
brzdące wykazywały też niezwykłą jak na swój wiek skłonność do wojaczki, 
wyruszają wraz z rodzicem na wyprawę bojową w kolejnej historyjce poświę-
conej grzesiowej familii, zatytułowanej Kubuś i Bubuś16 (takimi imionami bra-
cia zostali ochrzczeni). Krótka seria ukazywała się już nie na łamach „Szczutka”, 
ale dwutygodnika dla dzieci „Grześ”, nazwanego na cześć popularnego boha-
tera (którego wizerunek zdobił także winietę pisma). Wyposażeni w łuk i procę 
chłopcy pobierają od ojca lekcje, jak zwalczać rozmaite zagrożenia w granicach 
kraju i skutecznie tępić wszelkich wrogów Rzeczypospolitej (uśmiercając ich na 
rozmaite sposoby). W uznaniu zasług cała trójka dostaje półroczny urlop, 
dzięki czemu może cieszyć się rozkoszami życia rodzinnego: „Miło to być na 
wojence / Śnić o nowych przygód planach, / Ale przecież jest najlepiej 
/ U rodziców na kolanach”.  

„Stać! Tu nie polskie prawa, zmieniła się Warszawa!” 

 Chociaż redakcja „Szczutka” mieściła się we Lwowie, pismo współpraco-
wało ze stołecznymi autorami. Wśród nich znajdowali się Benedykt Hertz, le-
wicowy publicysta, dramaturg i satyryk oraz Aleksander Świdwiński, grafik 

14 Por. P. Dubiel, 1919–1921 Kalendarz bojów plebiscytowo-powstańczych na Górnym Śląsku, „Pol-
ska jest jedna. Rocznik Ziem Zachodnich i Północnych” 1961, s. 229–231. 
15 Por. A. Rusek, Ogniem i mieczem. Kubuś i Bubuś. Wstęp, [w:] Dawny komiks polski, t. 2, War-
szawa 2014, s. 15. 
16 Debiut: „Grześ” 1919, nr 10. 
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potrzeb z jednego skraju Rzeczypospolitej na drugi. Szlak bojowy bohatera roz-
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12 Wszystkie cytaty z komiksów przytoczone są z zachowaniem oryginalnego zapisu – przyp. aut. 
13 Zob. J. Nakata, Der Grenz- und Landesschutz in der Weimarer Republik 1918 bis 1933: die 
geheime Aufrüstung und die deutsche Gesellschaft, Freiburg 2002. 
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16 Debiut: „Grześ” 1919, nr 10. 
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i malarz związany z ruchem formistów. 27 listopada 1924 roku na łamach pi-
sma ukazał się pierwszy odcinek ich wspólnej historyjki z pogranicza science-
fiction Warszawa w roku 202517. Zwolniony z pracy przez redukcję etatów 
Piotr, inteligent w średnim wieku, szuka sposobów na zdobycie pieniędzy. Po 
bezowocnych próbach zaciągnięcia pożyczki u dawnych przyjaciół („Ale naj-
lepszy kolega / teraz Piotra nie spostrzega”) trafia na artykuł w „Kurierze Czer-
wonym”, sensacyjnej popołudniówce warszawskiej, mówiący o możliwości 
poddania się działaniu gazu usypiającego, którego efekty utrzymują się przez 
wiele lat. Piotr wraz z żoną (mimo pierwszoplanowej roli, w historyjce nie pada 
ani razu jej imię) postanawiają przespać czas reformy skarbowo-walutowej 
rządu Władysława Grabskiego i przygotowują w mieszkaniu porcję gazu, która 
– jak się okaże – pogrąży ich w letargu na całe stulecie. Małżonkowie budzą się 
w szklanej gablocie muzealnej, kustoszem zaś okazuje się... Chińczyk – cała 
Rzeczypospolita bowiem została przed laty podbita przez Państwo Środka 
i przekształcona na orientalną modłę. Na Placu Saskim w miejscu carskiego 
Soboru Prawosławnego stoi okazała pagoda, zaś na odsłoniętym w 1923 roku 
monumencie księcia Józefa Poniatowskiego (dłuta Bertela Thorvaldsena – 
przyp. aut.) upodobniono do mandaryna. Hertz i Świdwiński skorzystali z nie-
nowego, lecz wciąż wówczas żywotnego w kulturze popularnej18 (zwłaszcza 
amerykańskiej) mitu „żółtego niebezpieczeństwa”, wieszczącego upadek cywi-
lizacji białego człowieka przez niekontrolowaną migrację rdzennych mieszkań-
ców Azji.  
 Piotrostwo po obezwładnieniu kustosza i ucieczce z muzeum („Gdy do-
stał pięścią w ucho / okupant rzecze sucho: / - Dać znać trza Dalaj Lamie (sic!) 
/ że w Polsce jest Powstanie!”) trafiają pod opiekę pasjonata historii („Spojrza-
łem i wnet zgadłem, / żeście antycznym stadłem. / Mam odpowiednią wiedzę, 
/ bo u Baryczków siedzę” – w Kamienicy Baryczków na rynku Starego Miasta 
mieściła się siedziba Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości – przyp. 
aut.), który pełni rolę ich przewodnika po odmienionej stolicy. Odmienionej 

17 Debiut: „Szczutek” 1924, nr 48. 
18 Nawiązania do mitu pojawiały się również m.in. w Myślach nowoczesnego Polaka Romana 
Dmowskiego oraz powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza Nienasycenie. Najlepszym dowo-
dem jego popularności jest odstęp 27 lat, rozdzielający pierwsze wydania obu publikacji: odpo-
wiednio rok 1903 oraz 1930 – przyp. aut. 
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tylko na pozór, ponieważ autorzy Warszawy w roku 2025 wykorzystali fanta-
styczny motyw stuletniego snu na sportretowanie w krzywym zwierciadle 
współczesnego im miasta i kraju. W tekstach Hertza i na rysunkach Świdwiń-
skiego wspomniani lub sportretowani zostają m.in. Gustaw Żmigryder (kupiec 
bieliźniany, mecenas sztuki i wydawca miesięcznika dla kobiet „Pani”), Józef 
Bazewicz (kartograf i publicysta), Abe Gutnajer (marszand, antykwariusz i or-
ganizator wystaw malarstwa polskiego), Romuald Karol Witkowski (malarz, 
współzałożyciel warszawskiego ruchu formistycznego), Kazimierz Grus (rysow-
nik, ilustrator i karykaturzysta), Wincenty Drabik (malarz, scenograf teatralny 
i filmowy), Józef Węgrzyn (aktor), Wincenty Witos (działacz ruchu ludowego, 
premier Rzeczypospolitej Polskiej), Juliusz Osterwa (aktor i reżyser), Stefan Że-
romski (pisarz i dramaturg), Władysław Stanisław Reymont (pisarz), Heinrich 
Sahm (niemiecki prezydent Senatu Wolnego Miasta Gdańska) czy Mervyn 
MacDonnell (komisarz Ligi Narodów, rezydujący na terenie Wolnego Miasta 
Gdańska) – postaci doskonale znane mieszkańcom międzywojennej Warszawy 
i w niektórych wypadkach będące prywatnie przyjaciółmi twórców komiksu. 
Chociaż wszyscy oni przywołani są jedynie we wspomnieniach Piotrostwa, re-
lacjach Chińczyków lub upamiętnieni na rozmaite sposoby w stolicy przyszło-
ści (Żmigryder na pomniku, Witkowski i Grus na portretach wiszących na po-
sterunku policji: „Ach, to ludzie są dawniejsi, / stali bywalcy tutejsi...”), zagu-
bione w czasie małżeństwo trafia na innego przedstawiciela swej epoki we wła-
snej osobie – Franca Fiszera, który tłumaczy im swoją obecność w roku 2025: 
„Eliksir mam młodości: / wymykam się starości”. Wzruszony spotkaniem filo-
zof zaprasza swych rówieśników na wystawną kolację, po czym, swoim zwycza-
jem, każe na koniec gościom uregulować rachunek.  
 Poza znajomymi nazwiskami, czytelnicy Warszawy w roku 2025 w kolej-
nych odcinkach obrazkowego cyklu mogli odnaleźć liczne nawiązania do ak-
tualnych wydarzeń, wciąż (z niewyjaśnionych powodów) żywo zajmujących 
społeczeństwo XXI wieku: kontrowersji wokół Nagrody Nobla dla Władysława 
Reymonta19, reform rządu Grabskiego czy burzliwych obrad sejmowych – te 
ostatnie zwłaszcza wymieniane są jako relikt przeszłości: „Skończyły się już 
Sejmy! / Gdzie poseł nieuprzejmy / Kolegę bił po pysku / Dla partyjnego zy-
sku.”, ponieważ „Gdy Chińczyk rządzi krajem / Polska jest cudnym rajem: / 

19 Zob. K. Czarnocki, Nobel dla Żeromskiego?, Warszawa 2007. 
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19 Zob. K. Czarnocki, Nobel dla Żeromskiego?, Warszawa 2007. 
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W każdym masz przyjaciela / Gdy Chińczyk z bata strzela”. Gdy 
w końcowych odcinkach historyjki Piotr i Piotrowa zostają ubezwłasnowol-
nieni przez oszusta, trafiają do klatki jako jarmarczna atrakcja („Tu mamy dwie 
konserwy: / ludzi z czasów Osterwy.”), zaś szalbierz opowiada zgromadzonej w 
namiocie gawiedzi o realiach Polski międzywojennej. Wszystkie podawane 
przez niego informacje są zmyślone, a eksponaty – poza samym Piotrostwem 
– fałszywe (wśród prezentowanych przedmiotów znajdują się chociażby kra-
waty, mające należeć do nienoszącego ich nigdy publicznie Witosa). Dla 
wzmocnienia efektu komicznego Świdwiński zilustrował kłamliwą narrację 
Chińczyka kadrami przedstawiającymi faktyczny stan rzeczy. Obok wspomnia-
nych już zagadnień pojawia się tu także żartobliwy komentarz do zuchwałego 
dywersyjnego sowieckiego napadu pod Łunińcem na pociąg, którym podróżo-
wali wojewoda poleski Stanisław Downarowicz, senator Bolesław Wysłouch 
i komendant okręgowy Policji Państwowej inspektor Józef Mięsowicz20: „Bez-
piecznie i wygodnie / Zwiedzano Kresy wschodnie / Zwłaszcza wojewodowie / 
wzmacniali tam swoje zdrowie”.  
 W ostatnim odcinku cyklu Piotr wraz z żoną budzą się we własnym łóżku, 
znowu w roku 1924. Gaz nie zadziałał, zaś cała podróż w przyszłość była jedy-
nie snem. Zrozpaczony mężczyzna, uświadamiając sobie dobitnie własne ubó-
stwo, próbuje targnąć się na życie. Na szczęście jego żonie dopisała fortuna 
i wróciła z miasta ze zwycięskim kuponem „Dolarówki” – loterii, w której wy-
graną wypłacano w walucie amerykańskiej. Cudownie ocalone małżeństwo 
mogło już na jawie przetrwać „sanacyjny czas”.  

„Tak to sama, chociaż z wolna, robi się – reforma rolna” 

 Wygrana na „Dolarówce” uratowała w biedzie także tytułowego bohatera 
cyklu Pan Hilary i jego przygody21, publikowanego na łamach „Tygodnika Ilu-
strowanego”. Potężnej budowy ziemianin z Kresów Wschodnich („Galicyjak 
z Kongresówy”) zadebiutował w 28 numerze pisma w roku 1929 w historyjce 
z tekstem Antoniego Bogusławskiego (piszącego pod pseudonimem „Antyk”) 

20 Por. M. J. Rubas, Wschodnie pogranicze II Rzeczypospolitej, „Kresowe Stanice. Biuletyn Stowa-
rzyszenia Rodzin osadników wojskowych i cywilnych Kresów Wschodnich” 1998, nr 1/2, s. 6. 
21 Debiut: „Tygodnik Ilustrowany” 1929, nr 28. 
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i rysunkami Kamila Mackiewicza – twórcy Szalonego Grzesia. Jak dowiadu-
jemy się już z pierwszego kadru komiksu: „Pan Hilary, szlachcic tęgi, / z go-
spodarką miał mitręgi”. Podobny do sienkiewiczowskiego Zagłoby zarówno 
z wyglądu, jak i sposobu bycia dziedzic w istocie kiepsko radzi sobie z podupa-
dającym folwarkiem – służba strajkuje, zwierzęta chorują i umierają, a liche 
plony konfiskuje sekwestrator na poczet zaległych podatków. Jedyną nadzieją 
zdaje się tzw. pożyczka stabilizacyjna z roku 1927 (w wysokości 2 mln funtów 
i 62 mln dolarów amerykańskich), zaciągnięta przez ministra skarbu Gabriela 
Czechowicza w celu ustabilizowania gospodarki walutowej w II Rzeczypospo-
litej. 140 mln złotych władze przeznaczyły na kredyty rolnicze i dofinansowa-
nie przedsiębiorstw22, nic zatem dziwnego, że Hilary w akcie desperacji rusza 
do Banku Polnego w Warszawie, aby zdobyć gotówkę. W stolicy ziemianin, 
uwolniony od żony i dziatek, korzysta z uroków wielkomiejskiego życia: stołuje 
się w restauracji, wygrywa na wyścigach konnych i błyskawicznie przepuszcza 
zdobytą sumę w teatrach i kabaretach, nawiązując przygodne znajomości z da-
mami podejrzanej konduity („- A jak mówić? - Można: Niutka... / - Panna? - 
Prawie – bo rozwódka...”). Autorzy korzystają z hulaszczego stylu życia Hila-
rego, marnotrawiącego resztki odziedziczonego majątku, by ukazać rzeczywi-
stość „stabilizującej się” Polski u progu lat 30. Za drakońską cenę maleńkiego 
„jak pudełko: / łoże, szafa i krzesełko” pokoju hotelowego Hilarego odpowie-
dzialność ponosi stołeczny magistrat, zaś w scenie, w której bohater postanawia 
obstalować nowy garnitur, gnący się w ukłonach krawiec pyta „A – przepra-
szam – jeszcze słówko: / na akcepcik czy gotówką?”. Gdy szlachcic sięga po 
pieniądze, komentuje głośno wraz z pracownikami „Pan dobrodziej zaraz 
płaci!... / -Ach, więc jeszcze są magnaci!” i, nim jeszcze Hilary opuści zakład, 
z dopiero co uiszczoną zapłatą biegiem wypada z zaplecza czeladnik, popędzany 
krzykiem mistrza: „Chybaj, Stasiu, Matko Święta! wykup protest od rejenta!”.  
 Gdy niestety okazuje się, że „promesa” pożyczki nie może zostać zrealizo-
wana przez bank („-Nic nie damy! Mamy manca!”), Hilary rusza do Poznania, 
na Powszechną Wystawę Krajową. I tutaj spotyka go jednak zawód, ponieważ 
przybywa do Wielkopolski dwa tygodnie po zakończeniu „PeWuKi”. Na skraju 
bankructwa, ratując się ostatnimi pożyczkami przyjaciół, przypomina sobie 

22 Por. Z. Landau, Miejsce pożyczek zagranicznych w rządowych programach sanacji finansowej po 
przewrocie majowym, „Najnowsze dzieje Polski. Materiały i studia z okresu 1914–1939” 1963, 
nr 6, s. 105–121. 
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jednak szczęśliwie o kupionym niegdyś losie na „Dolarówkę” i – podobnie jak 
wcześniej Piotrostwo – w najczarniejszej godzinie wygrywa znaczną sumę, 
która błyskawicznie kończy jego kłopoty i pozwala wrócić w chwale na ro-
dzinne włości świeżo kupionym – choć używanym – automobilem.  

„Coś mi się zdaje, że ci dwaj to są gudłaje” 

 Prasowe historyjki obrazkowe rzadko wykorzystywane były w celach 
otwarcie propagandowych – trzeba przy tym przyznać, że dominującą praktyką 
było wciąż korzystanie z gagów i satyry (zarówno tekstowej, jak i wizualnej) 
jako „broni oddziaływania ideowo-politycznego”23. Broń ta służyć miała do 
walki z siłami określonymi przez macierzyste pismo jako „wrogie”24. Najczęst-
szymi przeciwnikami komiksowych bohaterów byli przedstawiciele krajów z II 
Rzeczpospolitą sąsiadujących – Rzeszy Niemieckiej i Rosyjskiej Federacyjnej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Jednak poza budzącymi niepokój cudzo-
ziemcami, zdaniem autorów kilku cykli rysunkowych istniało jeszcze zagroże-
nie wewnętrzne, które musiało zostać czym prędzej zneutralizowane dla dobra 
odrodzonej Ojczyzny. Tym niebezpieczeństwem byli Żydzi. Wyznawcy judai-
zmu pojawiali się w wielu komiksach międzywojennych jako postaci epizo-
dyczne (kupcy, krawcy i przedstawiciele rozmaitych rzemiosł), czasem także 
mając istotny wpływ na przebieg fabuły serialu (Pan Hilary pożycza pieniądze 
na wyjazd do Warszawy od „Icunia”, potem zaś korzysta z jego koneksji rodzin-
nych w próbach uzyskania pożyczki – narrator kwituje tę sytuację dwuwier-
szem „W Polsce jest ta moda brzydka / kończyć każdą rzecz przez Żydka”). 
Chociaż nie bywali postaciami pozytywnymi (dominował wizerunek krętacza, 
partacza i lichwiarza), przypadały im też role zadeklarowanych złoczyńców. Pi-
smo katolickie „Mały Dziennik”, wydawane przez franciszkanów z Niepokala-
nowa, w roku 1935 rozpoczęło publikację historii Przygody Marka Kolosa25, 
której główny bohater – bliźniaczo podobny do belgijskiego Tintina (pumpy, 
fryzura w nieładzie i towarzyszący śnieżnobiały foksterier) jako nastoletni re-
porter wysokonakładowej gazety wplątywał się w rozmaite awantury (zupełnie 
jak Tintin). Po rozbiciu przestępczej szajki w kraju, w historyjce W pogoni za 

23 L. Wojtasik, Teoria i praktyka politycznej propagandy wizualnej, Warszawa 1975, s. 176. 
24 Zob. W. Władyka, Prasa Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje prasy polskiej, red. J. Łojek, 
J. Myśliński, W. Władyka, Warszawa 1988, s. 132–133. 
25 Debiut: „Mały Dziennik” 1935, nr 16. 
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milionem26 śmiały młodzieniec rusza na polskim transatlantyku w świat, aby 
pokrzyżować plany dwójce żydowskich złodziei. Nikczemnicy (obdarzeni przez 
rysowników grubymi, mięsistymi wargami, długimi nosami i głęboko osadzo-
nymi oczami) planują wykraść plan, prowadzący do miejsca ukrycia skarbu – 
wbrew tytułowi aż pięciu milionów polskich złotych, ukrytych na Borneo (!). 
Za scenariusz W pogoni... odpowiadał Zenon Różański, autor powieści krymi-
nalnych i przygodowych, natomiast grafiki przygotował zespół twórczy, znany 
jedynie jako „Trzej Bracia”. Warty odnotowania jest fakt, że Przygody ... to je-
den z pionierskich polskich cykli, stosujących zamiast wierszowanych podpi-
sów „dymki” z wypowiedziami postaci.  
 W publikacji treści antysemickich przodował poznański dziennik sensa-
cyjny „Orędownik” o orientacji narodowodemokratycznej. W 1936 roku Ka-
zimierz Grus, karykaturzysta, grafik prasowy i były redaktor artystyczny 
„Szczutka” (sportretowany w Warszawie...) na jego łamach rozpoczął serię 
Ucieszne przygody obieżyświatów27. Tytułowi bohaterowie cyklu – Prot i Ger-
wazy – stanowili przykład najczęściej spotykanego w polskim komiksie mię-
dzywojennym typu postaci: bezrobotnego włóczęgi o złotym sercu, z pogodą 
ducha stawiającego czoła przeciwnościom. Także grusowskie łaziki krążą po 
kraju, szukając nieustannie sposobów na napełnienie brzuchów i sakiewek, jed-
nak ich perypetie pozostają ściśle powiązane z walką ze złem. Zło natomiast, 
w każdej możliwej postaci, ucieleśniają Żydzi. Izraelici to w historyjce dręczy-
ciele zwierząt, przemytnicy, oszuści, złodzieje, dystrybutorzy pornografii i al-
koholu, a nawet handlarze żywym towarem (w jednym z odcinków Prot i Ger-
wazy ratują piękną, acz naiwną Polkę z rąk nikczemnego Izydora Glanca). 
W przeciwieństwie do większości dobrodusznych włóczykijów, którym za je-
dyną broń musiał wystarczać spryt i wieczny optymizm, Prot i Gerwazy do 
rozpraw z przedstawicielami „judejskiego ludu” (najczęściej fizycznie odrażają-
cymi, stereotypowo brodatymi i o haczykowatych nosach) używali również no-
szonych stale przy sobie pałki i pistoletu, dzięki którym wychodzili zwycięsko 
z każdego starcia, często ograniczając się do przepędzenia złoczyńców. W nie-
których odcinkach w ich misji wspierał łazików autor we własnej osobie, często 

26 Debiut: Tamże, nr 202. 
27 Debiut: „Orędownik” 1936, nr 28. 
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23 L. Wojtasik, Teoria i praktyka politycznej propagandy wizualnej, Warszawa 1975, s. 176. 
24 Zob. W. Władyka, Prasa Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje prasy polskiej, red. J. Łojek, 
J. Myśliński, W. Władyka, Warszawa 1988, s. 132–133. 
25 Debiut: „Mały Dziennik” 1935, nr 16. 
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26 Debiut: Tamże, nr 202. 
27 Debiut: „Orędownik” 1936, nr 28. 
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w towarzystwie swego redakcyjnego przyjaciela – felietonisty i satyryka Tadeu-
sza Hernesa. Chociaż obaj mściciele polskich krzywd reprezentowali typ po-
staci zapożyczony przez Grusa z popularnych wówczas komiksów zagranicz-
nych, obieżyświaci podkreślali zarówno swój patriotyzm, jak i rodzimą unikal-
ność; stąd też tęgie lanie, jakie sprawili bohaterom cyklu Pat i Patachon28 – 
duńskiemu duetowi nawiązującemu do filmowych kreacji Carla Schenströma 
i Haralda Madsena. Skandynawskie pochodzenie nie uchroniło postaci zna-
nych m.in. z łódzkiego „Expressu Ilustrowanego” przed ciosami polskich pięści 
– ich prawdziwa natura została orzeczona bez żadnych wątpliwości: „Och, to 
Paty, Patachony, te żydowskie podogony”. 
 Po roku wędrówek po kraju, zniechęceni liczebnością Izraelitów oraz po-
lityką sanacyjną, obieżyświaci porzucili polskie drogi na rzecz afrykańskich bez-
droży – ruszyli na wielką wyprawę w głąb Czarnego Lądu, gdzie mogli konty-
nuować swe przygody bez ryzyka napotkania kolejnych niemoralnych przed-
stawicieli wyznania mojżeszowego. Wyjazd Prota i Gerwazego nie zakończył 
bynajmniej antysemickich cykli komiksowych na łamach „Orędownika” – 
schedę po kreacjach Grusa przejęła inna para wesołych i zarazem bezlitosnych 
dla Izraelitów włóczęgów: Hipek i Filipek z cyklu Przygody Hipka i Filipka29 
rysowanego przez Bogdana Nowakowskiego (autor tekstów pozostał anoni-
mowy).  

„Straszcie sobie stare baby! Polak się was bał nie będzie! Hej, do bitki ze 
mną, Szwaby” 

 Pogodnym wagabundą był również Froncek z Przygód Bezrobotnego 
Froncka30, publikowanych codziennie w katowickim dzienniku popołudnio-
wym „Siedem Groszy” od 1932 roku. Autorem rysunków i wierszowanych 
podpisów był Franciszek Struzik. Zredukowany górnik z Chropaczowa koło 
Bytomia (który wówczas znajdował się na terenie Niemiec) był gorącym pol-
skim patriotą i uczestnikiem powstań śląskich. Dlatego też – chociaż głównym 
tematem cyklu były perypetie Froncka poszukującego dorywczo pracy lub cho-

28 Polski debiut: „Express Ilustrowany” 1931, nr 31. 
29 Debiut: „Orędownik” 1939, nr 2. 
30 Debiut: „Siedem Groszy” 1932, nr 1. 
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ciaż sutego posiłku – w poszczególnych odcinkach łazik otwarcie przeciwsta-
wiał się niemieckiej polityce na Górnym Śląsku i strofował niemieckojęzycz-
nych Ślązaków. Już w pierwszym roku publikacji historyjki Froncek wybrał się 
za granicę za pracą, czekał go jednak zawód: bezrobocie okazało się być równie 
duże jak w Polsce: „– A więc to tak? – myśli sobie – / Tutaj także głód i nędza, 
/ a policja biednych ludzi, / ciosami pałek przepędza?”. Pierwsze spotkania 
z „brunatnymi” zwolennikami Adolfa Hitlera następują jeszcze przed objęciem 
przez lidera NSDAP urzędu Kanclerza Rzeszy. Wizerunek Niemców w komik-
sie Struzika jest skrajnie negatywny – to sadystyczna, uzbrojona w długie gu-
mowe pałki („rabarbary” lub „gumikumple”) zgraja dręczycieli i oprawców, 
szukająca nieustannie okazji do użycia przemocy i terroryzująca otoczenie 
(„Gdy nasz Froncek był w Bytomiu / hitlerowiec go zatrzymał / i kazał 
<<heil>> wykrzykiwać, / lecz się Froncek jakoś zżymał”). Nawet niemowlę 
w wózku (wyposażonym w maskę przeciwgazową) ma na główce pikielhaubę 
i bawi się bagnetem. Na całe szczęście polski spryciarz jest w stanie przeciwsta-
wić się nierozgarniętym, fanatycznym sąsiadom – uciekając przed funkcjona-
riuszami Sturmabteilung staje na jednej nodze w polu kartofli, udając stracha 
na wróble lub, w innej przygodzie, by powstrzymać ścigających go na przejściu 
granicznym mundurowych, rysuje kredą na swoim ubraniu kilkanaście swa-
styk, dzięki czemu onieśmieleni naziści tworzą przed nim szpaler powitalny. 
 Gwałtowna zmiana w portretowaniu Niemców w Przygodach... zaszła 
w styczniu 1934 roku, gdy podpisana została deklaracja polsko-niemieck 
 o niestosowaniu przemocy31. Przechodzący przez zieloną granicę Ślązak zau-
waża przerażony biegnących w jego stronę „niemaszków”. Niespodziewanie za-
miast zwyczajowych cięgów Froncek zostaje chwycony i podrzucony kilkukrot-
nie z radosnymi okrzykami „Hoch Polen!”. Poinformowany przez wzruszonych 
sąsiadów o podpisanym pakcie, pada w ramiona funkcjonariusza SA i odbiera 
salut od roześmianego policjanta. Stosunki ociepliły się na tyle, że w lutym 
1936 roku Froncek wybrał się na IV Zimowe Igrzyska Olimpijskie do Gar-
misch-Partenkirschen, zaś w sierpniu wrócił do Rzeszy na XI Letnie Igrzyska 
w Berlinie. Chociaż witany jest serdecznie i podjęty z absurdalną wręcz gościn-

31 Zob. K. Lapter, Pakt Piłsudski-Hitler. Polsko-niemiecka deklaracja o niestosowaniu przemocy 
z 26 stycznia 1934 r., Warszawa 1962. 
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28 Polski debiut: „Express Ilustrowany” 1931, nr 31. 
29 Debiut: „Orędownik” 1939, nr 2. 
30 Debiut: „Siedem Groszy” 1932, nr 1. 
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nością (jowialny Grup-penführer odstępuje mu własne łóżko i sam śpi w ogro-
dzie), Froncek skraca pobyt z powodów zdrowotnych: „Od straszliwych <<hac-
kenkreuzów>>, / których było wprost bez liku / zamroczyło się Fronckowi 
/ całkiem w głowie aż do <<szpiku>>”. Następna wizyta, odbyta ledwie dwa 
miesiące później, była już zdecydowanie nieprzyjemna: wraz z łamaniem przez 
Hitlera kolejnych postanowień traktatu wersalskiego stosunki między śląskim 
niebieskim ptakiem a mieszkańcami zmilitaryzowanej Rzeszy uległy gwałtow-
nemu pogorszeniu. W 1937 roku Froncek zostaje oskarżony o szpiegostwo 
i zesłany do obozu pracy przymusowej, a w późniejszych przygodach nawet 
porwany przez Gestapo i wywieziony do Dachau. Dzięki swemu sprytowi 
udaje mu się jednak zawsze okpić mundurowych i uciec (w przebraniu i z do-
malowanym pastą do butów wąsikiem à la Führer).  
 W 1939 roku widmo wojny z III Rzeszą stało się zatrważająco realne, dla-
tego w polskiej prasie nasiliła się kampania antyniemiecka. Chociaż rysunkowe 
gwiazdy „Expressu Ilustrowanego”, wspomniani już Pat i Patachon przed wrze-
śniową inwazją nie napotykali na swojej drodze nazistów32, w piśmie zagościła 
„wielka, aktualna rewia polityczno-satyryczna” z rysunkami Stanisława Do-
brzyńskiego (stałego grafika „Expressu”) i tekstem Jerzego Bolskiego pod tytu-
łem Heil, Piffke!33. Tytułowy Niemiec to mieszkający wraz z rodziną w Berlinie 
funkcjonariusz Sturmabteilung, fanatycznie oddany Hitlerowi. Wilhelm Piffke 
– opasły nazista nikczemnego wzrostu, czeszący się i golący na podobieństwo 
ukochanego Führera, prezentuje prześmiewczy stereotyp Prusaka: chadza 
w krótkich portkach i tyrolskim kapelusiku z piórkiem, ślepo wykonuje nawet 
najbardziej absurdalne rozkazy i nie grzeszy rozumem. W nieustannym pod-
noszeniu „gotowości bojowej” zmusza bliskich do spania w maskach przeciw-
gazowych i rozpoczyna dzień od musztry. Mimo rozlicznych wad charakteru, 
z tchórzostwem włącznie (a może, wedle komiksowej hitlerowskiej logiki, wła-
śnie z ich powodu?) udaje mu się uzyskać prestiżowe funkcje w Protektoracie 
Czech i Moraw oraz Wolnym Mieście Gdańsku, gdzie jednak na każdym kroku 
spotykają go rozmaite (w pełni zresztą zasłużone) przykrości i poniżenia – za-
równo ze strony ludzi, jak i zwierząt. Kompromituje go nawet zakupiona na 

32 Przygody pod niemiecką okupacją będą za to przeżywać już w powojennych publikacjach ich 
spolszczone przez grafika Wacława Drozdowskiego sobowtóry: Wicek i Wacek, różniące się od 
duńskich postaci jedynie nakryciami głów i krojem spodni – przyp. aut. 
33 Debiut: „Express Ilustrowany” 1939, nr 159. 
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wizytę „szanownych, dostojnych gości” papuga, która, chociaż uczona przez 
właściciela grzecznościowych zwrotów, na widok niemieckiego dostojnika wy-
krzykuje: „Precz stąd, ciemięzco... Znać cię nie chcemy! / Zmykaj stąd prędko 
do Rzeszy!”34. Serię nieszczęść rysunkowego nazisty przerwał dopiero wybuch 
II wojny światowej i zawieszenie publikacji historyjki.  

„Zobaczył Bartek na własne oczy, jak wygląda raj w Rosji, jak to tam 
dobrze” 

 Już w 1929 roku na łamach pisma „Żołnierz Polski” ukazała się seria Jak 
Bartek Leń był za życia w raju35. Cykl z tekstem niejakiego Olechnowicza 
i amatorskimi rysunkami H. Kuleszy zdecydowanie wyróżnia się spośród do 
tej pory omawianych historyjek obrazkowych – nie tylko pod względem treści, 
ale również formy. W przeciwieństwie do większości międzywojennych komik-
sów podpisy pod kadrami są pisane prozą, opowieść zaś wyzuto z elementów 
humorystycznych i groteskowego przerysowania, również dominującego w ów-
czesnej tradycji narracji rysunkowej. Głównym bohaterem historii tworzonej 
„ku przestrodze” został funkcjonariusz Korpusu Ochrony Pogranicza, służący 
na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej. Obibok i ladaco z (prawdopo-
dobnie) łowickiej wsi zgłasza się do KOP-u na ochotnika, „bo mówili, że tam 
służba lekka i jeść dają dużo...” Lenistwo i łakomstwo nie są jedynymi przywa-
rami Bartka – do zguby wiedzie go przede wszystkim słabość do kobiet. Zau-
roczony piękną Anną, która „lubiła żołnierzy”, na każdej przepustce słucha jej 
opowieści o krajach, które poznała. Szczególnie pochlebnie wypowiada się 
o Rosji: „Dobrze jest tam wszystkim, dużo ziemi mają, a ziemi tej ani siać, ani 
orać nie trzeba... zboże samo rośnie, a wielkie jak las... Niema tam ludzi bied-
nych. Wszyscy mają ładne domy, dużo koni, dużo bydła i wszelkiego do-
statku... A pieniędzy każdy ma tyle, że trzyma w worku i to same dolary...” 
Naiwny kochanek wierzy w roztaczane przez kobietę wizje – do myślenia nie 
daje mu nawet tajemnicze zniknięcie w jej mieszkaniu listu, opieczętowanego 
jako tajny, który Anna wykradła z przenoszonej przez Bartka poczty. Podczas 
gdy młodzieniec odbywa miesięczną karę aresztu wojskowego za zgubienie 

34 Identyczny gag został wykorzystany m.in. w filmie C.K. Dezerterzy, reż. J. Majewski, Polska, 
1986, gdzie przez własną papugę zostaje ośmieszony oberleutnant von Nogay. 
35 Debiut: „Żołnierz Polski” 1929, nr 19. 
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32 Przygody pod niemiecką okupacją będą za to przeżywać już w powojennych publikacjach ich 
spolszczone przez grafika Wacława Drozdowskiego sobowtóry: Wicek i Wacek, różniące się od 
duńskich postaci jedynie nakryciami głów i krojem spodni – przyp. aut. 
33 Debiut: „Express Ilustrowany” 1939, nr 159. 
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wizytę „szanownych, dostojnych gości” papuga, która, chociaż uczona przez 
właściciela grzecznościowych zwrotów, na widok niemieckiego dostojnika wy-
krzykuje: „Precz stąd, ciemięzco... Znać cię nie chcemy! / Zmykaj stąd prędko 
do Rzeszy!”34. Serię nieszczęść rysunkowego nazisty przerwał dopiero wybuch 
II wojny światowej i zawieszenie publikacji historyjki.  

„Zobaczył Bartek na własne oczy, jak wygląda raj w Rosji, jak to tam 
dobrze” 

 Już w 1929 roku na łamach pisma „Żołnierz Polski” ukazała się seria Jak 
Bartek Leń był za życia w raju35. Cykl z tekstem niejakiego Olechnowicza 
i amatorskimi rysunkami H. Kuleszy zdecydowanie wyróżnia się spośród do 
tej pory omawianych historyjek obrazkowych – nie tylko pod względem treści, 
ale również formy. W przeciwieństwie do większości międzywojennych komik-
sów podpisy pod kadrami są pisane prozą, opowieść zaś wyzuto z elementów 
humorystycznych i groteskowego przerysowania, również dominującego w ów-
czesnej tradycji narracji rysunkowej. Głównym bohaterem historii tworzonej 
„ku przestrodze” został funkcjonariusz Korpusu Ochrony Pogranicza, służący 
na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej. Obibok i ladaco z (prawdopo-
dobnie) łowickiej wsi zgłasza się do KOP-u na ochotnika, „bo mówili, że tam 
służba lekka i jeść dają dużo...” Lenistwo i łakomstwo nie są jedynymi przywa-
rami Bartka – do zguby wiedzie go przede wszystkim słabość do kobiet. Zau-
roczony piękną Anną, która „lubiła żołnierzy”, na każdej przepustce słucha jej 
opowieści o krajach, które poznała. Szczególnie pochlebnie wypowiada się 
o Rosji: „Dobrze jest tam wszystkim, dużo ziemi mają, a ziemi tej ani siać, ani 
orać nie trzeba... zboże samo rośnie, a wielkie jak las... Niema tam ludzi bied-
nych. Wszyscy mają ładne domy, dużo koni, dużo bydła i wszelkiego do-
statku... A pieniędzy każdy ma tyle, że trzyma w worku i to same dolary...” 
Naiwny kochanek wierzy w roztaczane przez kobietę wizje – do myślenia nie 
daje mu nawet tajemnicze zniknięcie w jej mieszkaniu listu, opieczętowanego 
jako tajny, który Anna wykradła z przenoszonej przez Bartka poczty. Podczas 
gdy młodzieniec odbywa miesięczną karę aresztu wojskowego za zgubienie 

34 Identyczny gag został wykorzystany m.in. w filmie C.K. Dezerterzy, reż. J. Majewski, Polska, 
1986, gdzie przez własną papugę zostaje ośmieszony oberleutnant von Nogay. 
35 Debiut: „Żołnierz Polski” 1929, nr 19. 
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ważnej przesyłki, jego oblubienica sprzedaje wiadomość bolszewickiemu szpie-
gowi. Po wypuszczeniu na wolność namawia żołnierza na dezercję: „Chodź 
Bartek ze mną do Rosji (…) będzie ci tam dobrze, ani w wojsku służyć, ani 
pracować nie będziesz potrzebował”. Wahający się próżniak ostatecznie daje się 
powieść na pokuszenie i ucieka za wschodnią granicę, gdzie zostaje powitany 
z honorami. Otrzymuje przestronne mieszkanie i obfite wyżywienie, Anna zaś 
inkasuje od komisarza ludowego wynagrodzenie za sprowadzenie Polaka do 
ZSRR. Zdrada Bartka ma ogromny wpływ na jego bliskich: okrywa hańbą całą 
jego kompanię oraz rodziców chłopaka, którzy tracą szacunek sąsiadów. Uży-
wający sielankowego życia dezerter ostatecznie podpisuje deklarację obywatel-
stwa radzieckiego, znienacka jednak wygody się kończą: „Nie było już dla 
Bartka ani dobrego jedzenia, ani wódki, a jedynie ciężka praca”. Otrzymuje 
obiecaną ziemię, ale na Syberii, gdzie żebrze, by nie umrzeć z głodu. W akcie 
desperacji postanawia uciec do Polski i odbyć karę więzienia. Na samej granicy 
zostaje schwytany przez czekistów i zesłany do obozu koncentracyjnego na Wy-
spach Sołowieckich na Morzu Białym, gdzie umiera, wycieńczony głodem 
i katorżniczą pracą. Ostatni kadr historyjki przestawia jego dawną kochankę, 
która spaceruje nieopodal strażnicy KOP-u. Podpis głosi: „A piękna Anna 
znów czeka na innego głupca, który chciałby być za życia w raju bolszewickim”. 
Ponury morał krótkiego komiksu miał przemawiać do wyobraźni szeregowcom 
planującym ucieczkę na Wschód i zarazem motywować jednostki Korpusu 
Ochrony Pogranicza do zachowania czujności. Były ku temu powody – około 
25 procent wszystkich dezercji wojskowych w tej części kraju połączone było 
z próbami dostania się do ZSRR, gdyż, jak twierdzili zatrzymani, „jest tam 
łatwo o robotę i naukę”36.  

„Gdzie <<w braterstwie>> i <<dostatku>> bolszewicka gwiazda lśni” 

„Gość Niedzielny”, tygodnik wydawany przez Kurię Biskupią w Katowi-
cach, w lutym 1937 roku rozpoczął publikację czterostronicowego dodatku 
(możliwego do kupienia także jako samodzielne pisemko) pt. „Front Kato-
licki”, poświęconego w całości walce ideologicznej z doktryną bolszewicką. 

36 T. A. Kowalski, Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej 1918-
1939, Toruń 1997, s. 173. 
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Atrakcją „Frontu” była historyjka obrazkowa Wicek Buła wybiera się do „raju”37, 
która prędko zmieniła tytuł na Przygody Wicka Buły w „raju”, a po dwóch latach 
publikacji raz jeszcze – na Wicek Buła po powrocie z „raju” do kraju. Tytułowy 
bohater, zwolniony z kopalni górnik słusznej postury (z pyzatą, w istocie „buł-
czaną” twarzą) szuka nowej pracy. Niestety nie sprzyja mu los, a pieniądze 
szybko się kończą. Zrezygnowany po bezowocnych poszukiwaniach, wpada na 
pomysł rozwiązania (jak onegdaj Piotr z Warszawy w roku 2025) podczas lek-
tury prasy. Wicek znajduje w parku porzucony numer dwutygodnika „Pło-
myk” dla młodzieży, wydawany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wy-
jątkowym trafem jest to numer z marca 193638, redagowany przez Wandę Wa-
silewską i Janinę Broniewską, w którym sympatyzujące z komunistami literatki 
przedstawiały polskim dzieciom ideały przyświecające Rosji radzieckiej. Prze-
kaz pisma był niezwykle sugestywny, bowiem nawet dorosły Wicek decyduje 
się na prędką emigrację do ZSRR. W rozbudzonej lekturą wyobraźni rodzą się 
wizje wawrzynowego wieńca ze wstęgami „Bohaterowi Pracy – Wickowi”, 
przestronnego domostwa i nakrytego obficie stołu. Pojawia się nawet wyciąga-
jący ręce do w stronę Buły komunista z serdecznym uśmiechem, który podrywa 
rozmarzonego górnika z ławki: „Towarzysz za rączkę chwyta, / wiedzie Wicka 
w baśni kraj. / Ot towarzysz! – choć semita. / Urra! Bolszewicki raj! / Domek 
swój i byt radosny / znajdziesz u nas! / Ciesz się ciesz! / Tu kraina wiecznej 
wiosny! / Nie namyślaj się! Chodź! Bierz!”.  
 Warto zwrócić tu uwagę na frazę „choć semita” oraz wygląd „towarzysza”, 
zawierający charakterystyczne cechy stereotypowych fizjonomii żydowskich, 
znane choćby z Marka Kolosa czy Uciesznych przygód obieżyświatów (z tą róż-
nicą, że w Wicku... Izraelici są najczęściej gładko ogoleni, a jeśli noszą zarost, 
to w formie koziej bródki à la Lenin). Widać tu wyraźne nawiązanie do przy-
taczanego w prasie narodowodemokratycznej pojęcia „żydo-komuny”, sugeru-
jącego, jakoby za rewolucją październikową stali wyłącznie wyznawcy religii 
mojżeszowej, którzy po obaleniu caratu samodzielnie sprawują władzę 
w ZSRR. „Dla propagandy endeckiej bolszewizm i Żydzi tworzyli jedność. 
Obraz żydowskiego bolszewika był stale obecny na łamach prawicowej prasy, 
a groźba rządów <<judeo-bolszewickich>>, panowania <<żydo-komuny>> 

37 Debiut: „Gość Niedzielny” 1937, nr 7. 
38 „Płomyk” 1935/1936, nr 25. 
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ważnej przesyłki, jego oblubienica sprzedaje wiadomość bolszewickiemu szpie-
gowi. Po wypuszczeniu na wolność namawia żołnierza na dezercję: „Chodź 
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25 procent wszystkich dezercji wojskowych w tej części kraju połączone było 
z próbami dostania się do ZSRR, gdyż, jak twierdzili zatrzymani, „jest tam 
łatwo o robotę i naukę”36.  

„Gdzie <<w braterstwie>> i <<dostatku>> bolszewicka gwiazda lśni” 

„Gość Niedzielny”, tygodnik wydawany przez Kurię Biskupią w Katowi-
cach, w lutym 1937 roku rozpoczął publikację czterostronicowego dodatku 
(możliwego do kupienia także jako samodzielne pisemko) pt. „Front Kato-
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36 T. A. Kowalski, Mniejszości narodowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej 1918-
1939, Toruń 1997, s. 173. 

Rysunkiem w mrok … 

131 

Atrakcją „Frontu” była historyjka obrazkowa Wicek Buła wybiera się do „raju”37, 
która prędko zmieniła tytuł na Przygody Wicka Buły w „raju”, a po dwóch latach 
publikacji raz jeszcze – na Wicek Buła po powrocie z „raju” do kraju. Tytułowy 
bohater, zwolniony z kopalni górnik słusznej postury (z pyzatą, w istocie „buł-
czaną” twarzą) szuka nowej pracy. Niestety nie sprzyja mu los, a pieniądze 
szybko się kończą. Zrezygnowany po bezowocnych poszukiwaniach, wpada na 
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37 Debiut: „Gość Niedzielny” 1937, nr 7. 
38 „Płomyk” 1935/1936, nr 25. 
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miała niewątpliwie znaczny wpływ na zachowania dużej części społeczeństwa 
w okresie konstytuowania się państwa polskiego” – pisze Irena Kamińska-
Szmaj w swej analizie języka prasowej propagandy politycznej w latach 1919–
1923 – „Obraz Żyda-bolszewika był wyjątkowo groźny, bardzo daleko odbie-
gał od utrwalonego w przysłowiach ludowych lub w literaturze popularnej 
(oraz, rzecz jasna, w komiksie – przyp. aut.) <<przebiegłego, chytrego sza-
chraja-żyda>>. To człowiek okrutny, zdolny do zabijania, do zniszczenia całej 
cywilizacji chrześcijańskiej”39. Podczas pobytu Wicka Buły w Rosji radzieckiej 
Ślązak wielokrotnie przekona się, że wszelkie stanowiska państwowe i stopnie 
oficerskie zarezerwowane są dla Izraelitów, zaś bogobojni Słowianie muszą żyć 
w skrajnej nędzy pod ich butem.  
 Bartek Leń przynajmniej przez jakiś czas uwierzył w roztaczaną przed nim 
iluzję dobrobytu, Wicek zaś już w drugim odcinku po przekroczeniu granicy 
napotyka dowody na kłamstwo komisarza ludowego. Zaraz po tym, jak bol-
szewik („fajny chłop – choć gęba Icka”) zgodnie z praktyką „ukrytej propa-
gandy”40 podczas wycieczki prezentuje Bule nowoczesną zabudowę miejską 
oraz wystawę sklepową z półkami uginającymi się do jedzenia i wytrawnych 
trunków, komentując „Tu lud nie ogryza kości!”, mężczyźni wpadają na 
dziecko delektujące się wygrzebanymi ze śmietnika resztkami. Zdecydowana 
większość odcinków cyklu skupia się na prezentowaniu kolejnych rozczarowań 
Wicka – mimo pracy ponad normę otrzymuje głodowe racje żywnościowe, na 
zakupy w pokazowych delikatesach stać wyłącznie rodziny oficerów, zakupione 
w państwowym sklepie buty rozpadają się po jednym dniu noszenia, w łaźni 
publicznej odcinają wodę w środku kąpieli, złomiarze ogałacają prawosławne 
mogiły z krzyży, z pociągu trzeba wyskakiwać w biegu przez ataki pluskiew, 
a zwiezione do kołchozów traktory rdzewieją unieruchomione na polach (zaś 
rzekomo zbędne konie już zjedzono). Poza tym wciąż spotyka na swej drodze 
rdzennych Rosjan na skraju śmierci głodowej – już w pierwszych odcinkach 
Przygód zostaje zaproszony przez spotkanego w polu nieznajomego do jego zie-
mianki na obiad z upolowanego przed chwilą kota: „Patrzy Wicek - <<Mój Ty 
Boże, / toż tu ludzie żyją w norze! / A przed norą dzieci małe, / kościotrupki 

39 I. Kamińska-Szmaj, Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919-
1923, Wrocław 1994, s. 127. 
40 Por. J. Koblewska, Propaganda i wychowanie. Szkice o środkach masowego oddziaływania, War-
szawa 1974, s. 36. 
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wynędzniałe.>>”. W bolesnych doświadczeniach Buły można dostrzec liczne 
ilustracje do obserwacji Stanisława Cat-Mackiewicza z jego podróży po „Kraju 
Rad”, zebranych w 1931 roku w tomie Myśl w obcęgach. Studja nad psychologją 
społeczeństwa sowietów: „Jak się dzieje, że w tej Rosji, na ulicy w Moskwie ktoś 
jeden sprzedaje kromkę chleba, że w Niżnim Nowogrodzie za funt chleba płaci 
się trzy ruble, że cała Rosja jest głodna, głodna, jak głodny pies. Rosja! Ten 
kraj-stodoła globu naszego!”41. Obiecany w „Płomyku” raj błyskawicznie prze-
istacza się w piekło – porywczy Wicek wchodzi w konflikt z prawem i zostaje 
skazany na ciężkie roboty, jest torturowany i postrzelony w ramię, lecz mimo 
tego dzięki wyjątkowemu szczęściu udaje mu się uciec strażnikom, pilnującym 
go podczas kopania własnego grobu. W dalszych przygodach na rozmaite spo-
soby we własnym zakresie walczy z władzą radziecką i podejmuje próby dosta-
nia się do kraju – pojawia się tu choćby znany z Przygód bezrobotnego Froncka 
motyw przebrania w mundur wojskowego dostojnika (podczas tej eskapady 
Wicek oddaje chłopom zarekwirowane zboże i bydło oraz wydaje nakaz aresz-
towania żydowskich urzędników z Komisariatu Opieki nad Ludem). Podczas 
niemal dwóch lat spędzonych w ZSRR Buła wielokrotnie ociera się o śmierć, 
wychodząc cało z opresji dzięki szczęściu, pomysłowości oraz pomocy szlachet-
nego i miłosiernego ludu rosyjskiego, tęskniącego do minionych czasów rzą-
dów cara i uciskanego przez wszechobecnych Żydów. Dzięki werbunkowi 
ochotników na wojnę w Hiszpanii Wickowi udaje się opuścić granice ZSRR i, 
po porzuceniu go przez komunistów rannego na froncie, mimo obrażeń do-
ciera na piechotę do Francji. Stamtąd, dzięki pomocy polskiego konsulatu, 
wraca wreszcie do Ojczyzny (po drodze zwiedzając hitlerowskie Niemcy).  
 W Polsce Wicek, pomny strasznych doświadczeń radzieckich, rzuca się 
w wir pracy – zarówno fizycznej, jak i ideowej. Sprowadza się na rodzinną wieś, 
by pomagać ojcu w gospodarstwie („Bo Wicek czuje: / Toć dla swoich i dla 
siebie / Jednak chętniej człek pracuje / Niż na cudzoziemskim chlebie”), a przy 
tym dba o czystość moralną otoczenia i oddaje się misji dydaktycznej: przepę-
dza obwoźnego sprzedawcę prasy brukowej („Jakiś agent od <<sensacji>>, / 
Kryminalnych romansideł, Pornografii, <<rewelacji>>, magazynów, diablich 
sideł”), drze czasopismo nastoletniego sąsiada na strzępy i wręcza mu w zamian 

41 S. Cat-Mackiewicz, Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa sowietów, Kraków 
2012, s. 73.  
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miała niewątpliwie znaczny wpływ na zachowania dużej części społeczeństwa 
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39 I. Kamińska-Szmaj, Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919-
1923, Wrocław 1994, s. 127. 
40 Por. J. Koblewska, Propaganda i wychowanie. Szkice o środkach masowego oddziaływania, War-
szawa 1974, s. 36. 
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41 S. Cat-Mackiewicz, Myśl w obcęgach. Studia nad psychologią społeczeństwa sowietów, Kraków 
2012, s. 73.  
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„Gościa Niedzielnego”, namawiającego go na kieliszek w gospodzie kuma pro-
wadzi do biblioteki Towarzystwa Czytelni Ludowych („Tenże w wieczór na 
rozstanie / <<Bóg ci zapłać składam szczere>>, / Rzekł, <<bo pieniądz mi zo-
stanie; / w głowie brzask, nie szeremere. >>”), a swemu młodszemu bratu za-
miast papierosów proponuje chrupanie marchwi. Pomaga też w żniwach sąsia-
dowi, który wyjeżdża na wojskowe ćwiczenia rezerwistów i namawia gospoda-
rzy do wspierania Funduszu Obrony Przeciwlotniczej, ostrzegając przed praw-
dopodobną inwazją Hitlera. Ostatni odcinek cyklu ukazał się we „Froncie Ka-
tolickim” 27 sierpnia – dalsze perypetie ocalałego z „raju” Buły przerwała 
wojna.  
 Historyjka z Wickiem Bułą jest zdecydowanie najdłuższym polskim ko-
miksowym utworem propagandowym. Cykl liczył 130 odcinków i ukazywał 
się regularnie przez dwa i pół roku. Chociaż nigdy nie podano nazwisk twór-
ców komiksu (jedynie niektóre kadry sygnowano imieniem „Józef”), charak-
terystyczny styl rysowania, rozwiązania formalne (okazjonalne, uzupełniające 
czterowiersz „dymki” oraz dynamiczne przekraczanie przez postaci granic ka-
dru) i poszczególne motywy fabularne wskazują na autorstwo Franciszka Stru-
zika, cieszącego się wówczas w Katowicach dużą popularnością dzięki Przygo-
dom Bezrobotnego Froncka, dla którego prawdopodobnie była to praca zlecona 
przez Kurię jako projekt poboczny. Poza wyraźnymi inspiracjami publicystyką 
Cat-Mackiewicza w pobycie Ślązaka na Wschodzie można dostrzec także na-
wiązania i zapożyczenia z perypetii znanego wówczas nad Wisłą Tintina (wspo-
mnianego już przy okazji Marka Kolosa), którego pierwszą zagraniczną wy-
prawą był wyjazd właśnie do Rosji w otwierającym belgijską serię albumie42 
 z 1929 roku Przygody Tintina, reportera „Le Petit Vingtième”, w kraju Sowietów.  

Zakończenie 

Szczególne nasilenie treści publicystycznych i propagandowych nastąpiło 
w polskim komiksie prasowym w latach 30-tych, zwłaszcza w drugiej ich po-
łowie, w miarę wzrostu napięcia na arenie międzynarodowej i coraz liczniej-
szych zwiastunów zbliżającej się wojny. Rysunkowi bohaterowie II Rzeczypo-
spolitej odważnie, ale i (najczęściej) z humorem komentowali rzeczywistość, 

42 Z pierwodrukiem w prasie, właśnie na łamach tytułowego „Le Petit Ving-tième” – przyp. aut. 
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pomagając czytelnikom pism, w których występowali, w wykształcaniu pożą-
danych przez redaktorów postaw i przekonań. Dzięki atrakcyjnej formie (szcze-
gólnie w świetle zatrważająco wysokiego poziomu analfabetyzmu w społeczeń-
stwie43) historyjki obrazkowe mogły z powodzeniem podnosić zdolności opi-
niotwórcze gazety, zezwalając przy tym autorom na przemycanie w nich treści 
prześmiewczych i satyrycznie wyolbrzymionych. Chociaż wybuch II wojny 
światowej zniszczył wolny rynek prasy w Polsce, złota era komiksowej propa-
gandy miała dopiero nadejść, gdy do dźwigającego się z ruin kraju zawitały 
nowe postaci ze swymi przygodami. Przygodami w służbie władzy ludowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 Por. P. Stańczyk, Wykształcenie ludności II Rzeczypospolitej w świetle badań GUS, „Społeczeń-
stwo i Ekonomia. Society and Economics” 2016, nr 1 (5), s. 11-14. 
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I. Bury Jan [Stanisław Wasylewski] (tekst) i Kamil Mackiewicz (rysunki), Ogniem i mieczem, czyli przygody 

szalonego Grzesia – powieść współczesna. 

Ilu
str

ac
je 

 

R
ysu

n
k

iem
 w

 m
r

o
k

 …
 

137 

II. Benedykt Hertz (tekst) i Aleksander Świdwiński (rysunki), Warszawa w roku 2025. 
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II. Benedykt Hertz (tekst) i Aleksander Świdwiński (rysunki), Warszawa w roku 2025. 
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III. Antyk [Antoni Bogusławski] (tekst) i Kamil Mackiewicz (rysunki),  Pan Hilary i jego przygody. 
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IV. Bogdan Nowakowski (rysunki) i autor nieznany (tekst),  Przygody Hipka i Filipka.             

            



R
afa

ł K
o

łsu
t 

138

III. Antyk [Antoni Bogusławski] (tekst) i Kamil Mackiewicz (rysunki),  Pan Hilary i jego przygody. 

 

R
ysu

n
k

iem
 w

 m
r

o
k

 …
 

139 
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V. Franciszek Struzik (tekst i rysunki), Przygody bezrobotnego Froncka. 
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VI. Olechnowicz (tekst) i H. Kulesza (rysunki), Jak Bartek Leń był za życia w raju. 
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VI. Olechnowicz (tekst) i H. Kulesza (rysunki), Jak Bartek Leń był za życia w raju. 
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VII. Józef [prawdopodobnie Franciszek Struzik] (rysunki) i autor nieznany (tekst), Wicek Buła wybiera się do „raju”. 
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Summary 

Cartoon against dark – journalistic and 
propaganda comic strip in Polish press during 

interwar period 
 
 

The main purpose of the text is to present and analyse of chosen newspa-
per series of the interwar Polish comic strips, taking about the social and po-
litical matter. In years 1919–1939 many picture stories appeared in the press, 
which presented (usually in a humorous way) affairs contents closely con-
nected with the ideological profile of the native paper. The text is focusing on 
cartoon series, commenting on the current politics of Poland and being the 
medium of propaganda.  
 
Keywords: Comic strips, propaganda, satire, press, paper. 
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Kampania na rzecz legalizacji aborcji 
i ,,życia świadomego” 
na łamach tygodnika 

,,Wiadomości Literackie” 
w pierwszej połowie lat 30-tych XX w. 

 
 
 
Wstęp 

Spór o prawną możliwość przerywania ciąży, nie jest zjawiskiem nowym 
i po dziś dzień wywołuje skrajne emocje i napięcia społeczne. Za liberalizacją 
prawa lub utrzymaniem obowiązujących ,,kompromisów”, opowiadają się li-
beralno-lewicowe oraz feministyczne organizacje, dla których prawo kobiet do 
powszechnego dostępu do aborcji i decydowania o własnym ciele, staje się 
oznaką cywilizacyjnego postępu i kolejnym krokiem w walce o pełne równou-
prawnienie. Po przeciwnej stronie stoją ,,obrońcy życia”, środowiska katolicko-
konserwatywne, dążące do zaostrzenia przepisów aborcyjnych, w szczególności 
zniesienia aborcji eugenicznej, dla których przerywanie ciąży, w myśl naucza-
nia Kościoła katolickiego, jest zaprzeczeniem V przykazania ,,Nie zabijaj”. 
 W II Rzeczpospolitej działania na rzecz pełnej legalizacji aborcji, zarówno 
z powodów eugenicznych jak i materialnych, oraz promocji ,,świadomego ma-
cierzyństwa”, opartego na przesłankach zdroworozsądkowych i społeczno-so-
cjalnych, podjęli m. in. publicyści i lekarze związani z liberalno-lewicowym 
tygodnikiem ,,Wiadomości Literackie”, założonym w 1924 r. przez Mieczy-
sława Grydzewskiego, który w pierwszym numerze pisma tłumaczył, że ,,pra-
gnie przyczynić się w miarę sił i możności do nawiązania zerwanego kontaktu 
ze sztuką i kulturą europejską. Pragnie wziąć udział w akcji mającej na celu 
zwalenie muru, który oddziela nas od ognisk cywilizacji współczesnej. Pragnie 
wesprzeć w tem wszystkich ludzi dobrej woli i wiary. Nie reprezentuje żadnej 
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szkoły estetycznej. Nie walczy o tę czy inną doktrynę. Nie broni i nie chce 
żadnych dogmatów, krępujących sztukę”1. Niniejszy artykuł przedstawia kam-
panię na rzecz legalizacji aborcji i ,,życia świadomego” na łamach tygodnika 
,,Wiadomości Literackich” w latach 1930-34, ze szczególnym uwzględnieniem 
publicystyki Tadeusza Boya-Żeleńskiego i Ireny Krzywickiej.  

Kampania na rzecz legalizacji aborcji na łamach 
,,Wiadomości Literackich” 

W okresie międzywojnia największym propagatorem „świadomego ma-
cierzyństwa”, aborcji i swobodnego dostępu do antykoncepcji, był ceniony pi-
sarz, poeta, krytyk literacki, tłumacz, Tadeusz Boy-Żeleński (wykształcony le-
karz), związany z kabaretem ,,Zielony Balonik” oraz opiniotwórczym tygodni-
kiem ,,Wiadomości Literackie”, na łamach, którego wraz z Ireną Krzywicką 
(prywatnie kochanką), walczył o prawo kobiet do aborcji, a przy tym prowadził 
antyklerykalną kampanię. Boy stał na stanowisku, że ,,nie ma większego wroga 
szczęścia ludzkiego na ziemi niż owa jakaś zdumiewająca bezmyślność, przy-
wiązująca się fanatycznie do rzeczy dawnych, choćby najmniej odpowiadają-
cych obecnej rzeczywistości. Dlatego też nie ma ważniejszego zadania dla pisa-
rza niż rozbijać te skostniałe kompleksy pojęć, rewidować je nieustannie i wciąż 
podważać tzw. moralność. Mówię «tak zwaną» – bo z istotą moralności nie ma 
ona nic wspólnego. Moralność to jest gojenie krzywd, ucisku i nieszczęść, 
to jest ład społeczny, a nie bezład jaki powstaje pomiędzy formułkami a życiem. 
Nie ma nic niemoralniejszego niż wtłaczanie życia w formy, w których się ono 
pomieścić nie może i poza które wszystkimi szczelinami pryska”2.  

Na działalność publicystyczną i społeczną Boya-Żeleńskiego wielki wpływ 
wywarła, Irena Krzywicka, za namową której podjął pomysł pisania o proble-
mach dotykających kobiety3, prowadząc wspólnie z kochanką w latach 30-tych 
prywatną klinikę, promującą ,,świadome macierzyństwo”. Inne źródła suge-
rują, że to Zdzisław Piernikarski, ówczesny zastępca pierwszego prokuratora 
Sądu Najwyższego i dawny przyjaciel Boya z czasów ,,Zielonego Balonika”, 

1 Od redakcji, ,,Wiadomości Literackie” 1924, nr 1, s. 1. 
2 T. Żeleński-Boy, Zmysły… zmysły, Warszawa 1932, s. 14.  
3 A. Tuszyńska, Długie życie gorszycielki: losy i świat Ireny Krzywickiej, Warszawa 1999, s. 21. 
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nakłonić miał go do tego pomysłu4. Poradnia Boya, założona w Warszawie, od 
początku cieszyła się dużą popularnością, udzielając w ciągu pierwszych sześciu 
miesięcy porad ponad 2 tys. kobiet, lecz nie przeprowadzano w niej zabiegów 
przerywania ciąży, a kobietom będącym już w stanie błogosławionym odma-
wiano konsultacji lekarskich5. Wkrótce podobne placówki powstały w Krako-
wie i Łodzi6. Rosnąca pozycja Boya-Żeleńskiego w świecie kultury i jako auto-
rytetu w sprawach małżeńskich, umocniła się za sprawą kontrowersyjnej pracy 
Piekło kobiet, wydanej w 1930 r., w której jednoznacznie opowiedział się za 
koniecznością walki z aborcyjnym podziemiem oraz potrzebą jej prawnego za-
legalizowania. Boy-Żeleński pisał, że ,,Uczynić biedną dziewczynę matką, po-
zbawić ją pracy dlatego, bo spodziewa się macierzyństwa, kopnąć ją z pogardą, 
zrzucić na nią cały ciężar błędu i jego skutków, zagrozić jej latami więzienia, 
jeżeli oszalała rozpaczą chce się od tego zbyt ciężkiego na jej siły brzemienia 
uwolnić, oto filozofia praw, które – aż nadto znać – były przez mężczyzn pi-
sane”7.  

Boy-Żeleński w czasie prac Komisji Kodyfikacyjnej, przygotowującej 
nowy kodeks karny, potępiał nieugiętą postawę polskich hierarchów Kościoła 
katolickiego, którzy w orędziu skierowanym do wiernych z listopada 1931 r., 
jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko przerywaniu ciąży. Stanowisko Ko-
ścioła najlepiej wyrażają słowa: ,,ślepi i głusi nie widzą i nie słyszą co się już 
dzieje. Wzrasta liczba tych zbrodni. Maluczko a kraj zacznie się wyludniać! 
(…) Bóg dał wolność Ojczyźnie, a jej dzieci chcą dla niej nowy grób wykopać! 
Już nawet kopią, bo w myśl tego projektu powstają poradnie, działające pu-
blicznie. Rodzice prawdziwie katoliccy, prawdzie kochający Ojczyznę, nigdy 
pod żadnym pozorem nie powinni iść za tą wstrętną, iście szatańską pokusą”8. 
W odpowiedzi na orędzie biskupów, Boy pisał, w ,,Wiadomościach Literac-

4 M. Szpakowska, ,,Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich, Warszawa 2012, s. 62; B. Win-
klowa, Nad Wisłą i nad Sekwaną. Biografia Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Warszawa 1998, s. 139. 
5 Zob. M. Gawin-Marcinkowska, Boyownicy i boyowniczki. Środowisko „Wiadomości Literackich” 
wobec problemu regulacji urodzeń, [w:] Kobieta i kultura życia codziennego wiek XIX i XX, 
red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1997, s. 133-150. 
6 S. Sterkowicz, Tadeusz Boy-Żeleński lekarz – pisarz społecznik, Warszawa 1974, s. 203; Poradnia 
dla kobiet w Łodzi, ,,Wiadomości Literackie” 1932, nr 32, s. 7. 
7 T. Boy-Żeleński, Piekło kobiet, Warszawa 1930, s. 178. 
8 W sprawie Kodeksu Karnego. Głos Episkopatu Polski, ,,Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj 
Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” 1931, nr 11, s. 205. 
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nakłonić miał go do tego pomysłu4. Poradnia Boya, założona w Warszawie, od 
początku cieszyła się dużą popularnością, udzielając w ciągu pierwszych sześciu 
miesięcy porad ponad 2 tys. kobiet, lecz nie przeprowadzano w niej zabiegów 
przerywania ciąży, a kobietom będącym już w stanie błogosławionym odma-
wiano konsultacji lekarskich5. Wkrótce podobne placówki powstały w Krako-
wie i Łodzi6. Rosnąca pozycja Boya-Żeleńskiego w świecie kultury i jako auto-
rytetu w sprawach małżeńskich, umocniła się za sprawą kontrowersyjnej pracy 
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uwolnić, oto filozofia praw, które – aż nadto znać – były przez mężczyzn pi-
sane”7.  

Boy-Żeleński w czasie prac Komisji Kodyfikacyjnej, przygotowującej 
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pod żadnym pozorem nie powinni iść za tą wstrętną, iście szatańską pokusą”8. 
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4 M. Szpakowska, ,,Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich, Warszawa 2012, s. 62; B. Win-
klowa, Nad Wisłą i nad Sekwaną. Biografia Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Warszawa 1998, s. 139. 
5 Zob. M. Gawin-Marcinkowska, Boyownicy i boyowniczki. Środowisko „Wiadomości Literackich” 
wobec problemu regulacji urodzeń, [w:] Kobieta i kultura życia codziennego wiek XIX i XX, 
red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1997, s. 133-150. 
6 S. Sterkowicz, Tadeusz Boy-Żeleński lekarz – pisarz społecznik, Warszawa 1974, s. 203; Poradnia 
dla kobiet w Łodzi, ,,Wiadomości Literackie” 1932, nr 32, s. 7. 
7 T. Boy-Żeleński, Piekło kobiet, Warszawa 1930, s. 178. 
8 W sprawie Kodeksu Karnego. Głos Episkopatu Polski, ,,Miesięcznik Kościelny Archidiecezyj 
Gnieźnieńskiej i Poznańskiej” 1931, nr 11, s. 205. 
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kich” z 29 listopada 1931 r., że jedną z najważniejszych zdobyczy współcze-
sności jest oddzielenie religii od spraw państwowych, a zatem ograniczenie 
wpływu kleru na kształt państwa, w tym ustawodawstwo9. Zdaniem autora 
Piekła kobiet, Kościół nigdy nie dbał o doczesny los człowieka, a jedynie ,,zmu-
szał” go do przestrzegania jego nakazów, w zamian obiecując zbawienie. Boy 
w czasie prac nad projektem nowego kodeksu karnego, widział możliwość roz-
szerzenia okoliczności dopuszczających usunięcie ciąży (lekarskie), o wskazania 
społeczne, pisząc o orędziu biskupów, że ,,nie uznaje nawet wskazań lekarskich, 
przyjętych – jak wiadomo – od bardzo dawna przez wszystkie kodeksy świata. 
Wedle tego orędzia, w żadnym wypadku, nawet gdy chodzi o życie matki, 
przerwanie ciąży jest niedopuszczalne. To bardzo cenne wyznanie. Próba cof-
nięcia sprawy na tak nieludzkie i nieżyciowe stanowisko jest dobitnem stwier-
dzeniem, że między stanowiskiem ludzkości i nauki a stanowiskiem kleru 
wszelki kompromis jest daremny i że żadne ustępstwa w sprawie nowego ko-
deksu nie mogłoby kościoła zaspokoić”10. 13 grudnia 1931 r. Boy-Żeleński 
opublikował jeden ze swych najważniejszych tekstów, ,,Nasi okupanci”11, 
w którym po raz kolejny, jednoznacznie potępił orędzie polskich biskupów, 
ich ,,szaleństwa” i ,,niepoczytalny konkordat”, przyznający hierarchom Ko-
ścioła katolickiego ,,większe przywileje, niż te z czasów średniowiecza”12. Sami 
biskupi mieli być według Boya, wyłącznie przedstawicielami Rzymu, tylko 
,,luźnie związanych z naszem społeczeństwem, czujących się ponad naszem 
prawem. (…) I kiedy się czyta te orędzia, które spadają teraz jedno po drugiem, 
uderzyć musi ich obcość, twardość. Nikt by nie pomyślał, że to chodzi przecież 
o dobro ludzi, ich owieczek”13. Boy-Żeleński w swym radykalnym antyklery-

9 T. Boy-Żeleński, List biskupi, ,,Wiadomości Literackie” 1931, nr 48, s. 3. 
10 Tamże. 
11 T. Boy-Żeleński, Nasi okupanci, ,,Wiadomości Literackie” 1931, nr 50, 
s. 1. Wcześniej termin ten został użyty przez autora w dziele Dziewice konsystorskie wydanej 
w 1929 r., Tenże, Dziewice konsystorskie, Poznań 1992, s. 94. Tytuł ten nosiła także książka 
Boya, będąca zbiorem jego felietonów, w której autorowi wcale ,,nie chodzi o stawanie przeciw 
religii, której nikt i nic tutaj nie zagraża; chodzi o to, aby strząsnąć jarzmo nowej okupacji, które 
grozi wolnej Polsce. Liczne głosy, które otrzymuję z całego kraju, dowodziłyby, że myśl ta jest 
dojrzała; może by kto zajął się jej urzeczywistnieniem”, Tenże, Nasi okupanci, Warszawa 1932, 
s. 38. 
12 Tenże, Nasi okupanci, ,,Wiadomości Literackie” 1931, nr 50, s. 1. 
13 Tamże. 

Kampania na rzecz legalizacji aborcji …  

151 

kalizmie, posuwał się do stwierdzeń, że polskie duchowieństwo jest niewraż-
liwe na krzywdę innych ludzi, a w ich orędziach ,,nigdy nie zabrzmi nuta 
współczucia. Cierpieć, męczyć się i płacić, to jedyna rola człowieka na tym 
ziemskim padole. Zwłaszcza płacić. I to jest charakterystyczne: o wszystkiem 
mówią te orędzia, tylko nie o kwestjach materjalnych. Utarła się taka etykieta, 
bardzo wygodna; wobec kleru, który – zbiorowo czy pojedynczo – jest najbar-
dziej nieubłagany gdy idzie o sprawy pieniężne, stale przystoi udawać, że te 
rzeczy nie istnieją, że wszystko rozgrywa się w wymiarach zaziemskich”14. Au-
tor sprzeciwiał się silnej pozycji Kościoła katolickiego w Polsce, z którym liczyć 
musiała się każda władza, a którego działania godzić miały w ludzką inwencję, 
wolność sztuki i swobodę obyczajową. Boy stwierdzał, że ,,gdziekolwiek wyłoni 
się paląca kwestia, w której ludzie głowią się i radzą, co czynić, aby na świecie 
było trochę lżej i trochę jaśniej, natychmiast wysuwa się złowroga czarna ręka 
i rozlega się grzmiący głos: »»Nie pozwalamy! Nie wolno wam nic zmienić, nic 
poprawić. Wszystko musi zostać po dawnemu; niczego tknąć nie pozwolimy 
z gmachu ciemnoty i ucisku. Ktokolwiek chciałby ulżyć doli człowieka na 
ziemi, sprzeciwia się prawu Boga, sprzeciwia się woli bożej««. (…) Nie mogę 
uwierzyć, aby wola boża miała być zawsze i wszędzie układna wobec bogaczy, 
a bezlitosna dla biedaków; aby osłaniała swym płaszczem kłamstwo, okrucień-
stwo i chciwość”15.  

W 1932 r. Boy-Żeleński wraz z Ireną Krzywicką, stworzył w ,,Wiadomo-
ściach Literackich”, specjalny dodatek ,,Życie Świadome”, pisząc cykl antykle-
rykalnych felietonów ,,Nasi okupanci”, w których wyrażał podziw dla prac 
Margaret Sanger i Thomasa Malthusa. W sumie w latach 1932-34, ukazało się 
dziewięć numerów dodatku. Kampanie Boya poparł Władysław Reymont 
i Antoni Słonimski, piszący o nim, że ,,jest to człowiek, który sam więcej robi 
dla zdrowia i moralności narodu niż cała rządowa prasa i opozycja razem i który 
prowadzi walkę o kontrolę przyrostu naturalnego, o nową ustawę małżeńską, 
o niekaralność przerywania ciąży, wokół których grupują się na świecie ludzie 
postępu”16. Poglądy Boya wynikały przede wszystkim z fascynacji koncepcjami 
neomaltuzjańskimi, głoszącymi konieczność kontroli liczby narodzin i utrzy-
mywania stałej populacji ludności na danym obszarze, a także troską o sytuację 

14 Tamże. 
15 Tenże, Nasi okupanci, Warszawa 1932, s. 15. 
16 A. Słonimski, Kroniki Tygodniowe 1927-1939, Warszawa 1956, s. 272-273. 
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o dobro ludzi, ich owieczek”13. Boy-Żeleński w swym radykalnym antyklery-

9 T. Boy-Żeleński, List biskupi, ,,Wiadomości Literackie” 1931, nr 48, s. 3. 
10 Tamże. 
11 T. Boy-Żeleński, Nasi okupanci, ,,Wiadomości Literackie” 1931, nr 50, 
s. 1. Wcześniej termin ten został użyty przez autora w dziele Dziewice konsystorskie wydanej 
w 1929 r., Tenże, Dziewice konsystorskie, Poznań 1992, s. 94. Tytuł ten nosiła także książka 
Boya, będąca zbiorem jego felietonów, w której autorowi wcale ,,nie chodzi o stawanie przeciw 
religii, której nikt i nic tutaj nie zagraża; chodzi o to, aby strząsnąć jarzmo nowej okupacji, które 
grozi wolnej Polsce. Liczne głosy, które otrzymuję z całego kraju, dowodziłyby, że myśl ta jest 
dojrzała; może by kto zajął się jej urzeczywistnieniem”, Tenże, Nasi okupanci, Warszawa 1932, 
s. 38. 
12 Tenże, Nasi okupanci, ,,Wiadomości Literackie” 1931, nr 50, s. 1. 
13 Tamże. 
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14 Tamże. 
15 Tenże, Nasi okupanci, Warszawa 1932, s. 15. 
16 A. Słonimski, Kroniki Tygodniowe 1927-1939, Warszawa 1956, s. 272-273. 
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materialną tysięcy polskich kobiet. Głównym celem proaborcyjnej działalności 
autora Piekła kobiet było zapewnienie kobietom godnych, sanitarnych warun-
ków przerywania ciąży, która w ,,warunkach domowych”, doprowadzała często 
do śmierci kobiety. Boy pisał, że ,,głosić wzniosłe teorie o „prawie płodu do 
życia”, znów grozić matce więzieniem w imię praw tego płodu, ale równocze-
śnie nie troszczyć się o to, aby nosicielka tego płodu miała co do ust włożyć… 
I rzecz szczególna, ten sam płód, nad którym trzęsą się ustawodawcy, póki jest 
w łonie matki, w godzinę po urodzeniu traci wszelkie prawa do opieki prawnej, 
może zginąć pod mostem z zimna, gdy matka – którą jej „święte” macierzyń-
stwo czyni nieraz wyrzutkiem społeczeństwa – nie ma dachu nad głową”17. 
Według Boya przerywanie ciąży stało się ,,faktem potocznym”, nie posiadają-
cym mistycznej aury, co więcej, dotyczącym wszystkich sfer społecznych. Ka-
ranie kobiet, które dopuścić miały się aborcji, było według autora nieetyczne 
i niedemokratyczne. Boy wyrażał odważny pogląd o powszechnej akceptacji 
społecznej dla przerywania ciąży, gdyż społeczeństwo ,,łatwiej” przebaczyć 
miało matce dokonanie aborcji, niż wydanie na świat nieślubnego potomka. 
Radykalizm Boya prowadził do stwierdzenia, że w przypadku karania kobiet, 
które usunęły ciążę, ,,trzeba by dla samej Warszawy zbudować więzienie roz-
miarów sporego miasta, aby tam co rok pomieścić kilkadziesiąt tysięcy dobro-
wolnie roniących kobiet”18.  

Nowy, skodyfikowany kodeks karny, tzw. kodeks Makarewicza, wprowa-
dził termin prawny: spędzanie płodu19, którym określano odtąd zabieg prze-
rwania ciąży. Zgodnie z nowymi przepisami aborcja wciąż pozostawała zabro-
niona i traktowana jako przestępstwo, w myśl art.: Art. 231. Kobieta, która 
płód swój spędza lub pozwala na spędzenie go przez inną osobę podlega karze 
aresztu do lat 3. Art. 232. Kto za zgodą kobiety ciężarnej płód jej spędza lub 

17 T. Boy-Żeleński, Piekło kobiet…, s. 5. 
18 Tamże. 
19 W Kodeksie karnym z komentarzem J. Makarewicza, czytamy, że mianem spędzenia płodu 
w świetle prawa karnego jest ,,wszelka czynność, której celem jest niedopuszczenie do tego, by 
przyszło do urodzenia dziecka, wszelkie czynności zapobiegające normalnemu rozwojowi płodu 
i przemianie w dzie-cko. Spędzeniem płodu jest nie tylko spowodowanie wyjścia z łona matki 
płodu niedonoszonego, niebędącego dzieckiem, ale także spowodowanie śmierci płodu w łonie 
matki, powodujące konieczność usunięcia go z łona matki zabiegiem operacyjnym”, J. Makare-
wicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932, s. 330. 
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jej przytem udziela pomocy, podlega karze do lat 5”20. Działania Boya na rzecz 
legalizacji aborcji odniosły częściowy sukces. Ustawodawstwo nie dopuszczało 
możliwości usunięcia ciąży na ,,żądanie” czy ze względów materialnych, jednak 
wprowadzało wyjątki, w których kobieta mogła nie obawiając się odpowie-
dzialności karnej, usunąć płód, zgodnie z art.: Art. 233. Nie ma przestępstwa 
z art. 231 i 232, jeżeli zabieg dokonany przez lekarza i przytem: a) był ko-
nieczny ze względu na zdrowie kobiety ciężarnej, albo b) ciąża była wynikiem 
przestępstwa określonego w art. 203, 204, 205 lub 206”21. Pomimo daleko 
idącej liberalizacji prawa, nowe przepisy nie spotkały się z pełną aprobatą Boya-
Żeleńskiego, który wciąż domagał się możliwości przerywania ciąży z powo-
dów socjalno-materialnych i wykreślenia zapisów karzących matki, które nie-
legalnie usunęły płód. Boy, pytając: cóż pozostaje? Odpowiadał: ,,Walczyć na-
dal, starać się wykazać, że cały ten paragraf (art. 231) jest szkodliwym absur-
dem, hołdem nadmiernie złożonym obłudzie kosztem życia i zdrowia kobiet 
i że prędzej czy później musi być zwalony”22. Nie zmienia to faktu, że ustawo-
dawstwo II Rzeczpospolitej, przybrało wyjątkowo liberalny charakter, stając się 
po Związku Radzieckim, drugim państwem, w którym ,,najłatwiej” można 
było dokonać zabiegu przerwania ciąży. ,,Łagodniejsze” przepisy umożliwia-
jące spędzanie płodu, kiedy aborcja była nie tylko legalna, lecz dostępna ,,na 
żądanie”, obowiązywały podczas hitlerowskiej okupacji w latach 1943-4523. 

W ocenie poglądów Boya-Żeleńskiego, dostrzec należy jednak istotną 
kwestię, brak akceptacji samej aborcji, lecz pełną tolerancję dla kobiet, które 
się jej poddają i nigdy nie powinny zostać za nią ukarane. Boy twierdził, 

20 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny, (Dz. U. 1932 
nr 60, poz. 571). 
21 ,,Art. 203. Kto dopuszcza się czynu nierządnego względem osoby poniżej lat 15 albo osoby 
zupełnie lub częściowo pozbawionej zdolności rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania 
swem postępkiem, podlega karze więzienia do lat 10. Art. 204. §1. Kto przemocą, groźbą bez-
prawną albo podstępem doprowadza inną osobę do poddania się czynowi nierządnemu lub do 
wykonania takiego czynu, podlega karze więzienia do lat 10. §2. Ściganie następuje na wniosek 
pokrzywdzonego. Art. 205. §1. Kto przez nadużycie stosunku zależności lub wyzyskania kry-
tycznego położenia doprowadza inną osobę do poddania się czynowi nierządnemu lub wykona-
niu takiego czynu podlega karze więzienia do lat 5. §2. Ściganie następuje na wniosek pokrzyw-
dzonego. Art. 206. Kto spółkuje z krewnym w linji prostej, bratem lub siostrą podlega karze 
więzienia do lat 5”, Tamże. 
22 T. Boy-Żeleński, Piekło kobiet wciąż otwarte, ,,Wiadomości Literackie” 1932, nr 32, s. 7. 
23 J. Heydecker, J. Leeb, Trzecia rzesza w świetle Norymbergii. Bilans tysiąca lat, tł. M. Zeller, 
Warszawa 1979, s. 391. 
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materialną tysięcy polskich kobiet. Głównym celem proaborcyjnej działalności 
autora Piekła kobiet było zapewnienie kobietom godnych, sanitarnych warun-
ków przerywania ciąży, która w ,,warunkach domowych”, doprowadzała często 
do śmierci kobiety. Boy pisał, że ,,głosić wzniosłe teorie o „prawie płodu do 
życia”, znów grozić matce więzieniem w imię praw tego płodu, ale równocze-
śnie nie troszczyć się o to, aby nosicielka tego płodu miała co do ust włożyć… 
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może zginąć pod mostem z zimna, gdy matka – którą jej „święte” macierzyń-
stwo czyni nieraz wyrzutkiem społeczeństwa – nie ma dachu nad głową”17. 
Według Boya przerywanie ciąży stało się ,,faktem potocznym”, nie posiadają-
cym mistycznej aury, co więcej, dotyczącym wszystkich sfer społecznych. Ka-
ranie kobiet, które dopuścić miały się aborcji, było według autora nieetyczne 
i niedemokratyczne. Boy wyrażał odważny pogląd o powszechnej akceptacji 
społecznej dla przerywania ciąży, gdyż społeczeństwo ,,łatwiej” przebaczyć 
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które usunęły ciążę, ,,trzeba by dla samej Warszawy zbudować więzienie roz-
miarów sporego miasta, aby tam co rok pomieścić kilkadziesiąt tysięcy dobro-
wolnie roniących kobiet”18.  

Nowy, skodyfikowany kodeks karny, tzw. kodeks Makarewicza, wprowa-
dził termin prawny: spędzanie płodu19, którym określano odtąd zabieg prze-
rwania ciąży. Zgodnie z nowymi przepisami aborcja wciąż pozostawała zabro-
niona i traktowana jako przestępstwo, w myśl art.: Art. 231. Kobieta, która 
płód swój spędza lub pozwala na spędzenie go przez inną osobę podlega karze 
aresztu do lat 3. Art. 232. Kto za zgodą kobiety ciężarnej płód jej spędza lub 

17 T. Boy-Żeleński, Piekło kobiet…, s. 5. 
18 Tamże. 
19 W Kodeksie karnym z komentarzem J. Makarewicza, czytamy, że mianem spędzenia płodu 
w świetle prawa karnego jest ,,wszelka czynność, której celem jest niedopuszczenie do tego, by 
przyszło do urodzenia dziecka, wszelkie czynności zapobiegające normalnemu rozwojowi płodu 
i przemianie w dzie-cko. Spędzeniem płodu jest nie tylko spowodowanie wyjścia z łona matki 
płodu niedonoszonego, niebędącego dzieckiem, ale także spowodowanie śmierci płodu w łonie 
matki, powodujące konieczność usunięcia go z łona matki zabiegiem operacyjnym”, J. Makare-
wicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932, s. 330. 
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jej przytem udziela pomocy, podlega karze do lat 5”20. Działania Boya na rzecz 
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20 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny, (Dz. U. 1932 
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22 T. Boy-Żeleński, Piekło kobiet wciąż otwarte, ,,Wiadomości Literackie” 1932, nr 32, s. 7. 
23 J. Heydecker, J. Leeb, Trzecia rzesza w świetle Norymbergii. Bilans tysiąca lat, tł. M. Zeller, 
Warszawa 1979, s. 391. 
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że ,,przerywanie ciąży nie było nigdy i w żadnym wypadku potrzebne, to jest 
oczywiście ideałem. Jakie warunki musiałyby się ziścić w tym celu? Jest ich cały 
szereg. Zdjęcie hańby z nieślubnego dziecka; otoczenie szacunkiem matki, 
która, porzucona przez mężczyznę uchylającego się od swych obowiązków, 
sama odważnie się ich podejmuje; ochrona kobiety na czas ciąży i w połogu; 
żłobki, domy matki i dziecka, poprawienie stosunków mieszkaniowych, może 
ustosunkowanie płac wedle ilości dzieci, lub wprowadzenie ubezpieczeń na wy-
padek narodzin dziecka, odpowiednie reformy systemu podatkowego, uregu-
lowanie alimentacji, – oto olbrzymi zakres opieki społecznej. Samo rozpięcie 
tych reform wskazuje, że nie będą one wykonane szybko i że wiele z nich wy-
magałoby zasadniczej zmiany w psychice społeczeństwa”24. Nie zmienia to 
faktu, że poglądy i działalność publicystyczna Boya-Żeleńskiego w olbrzymim 
stopniu przyczyniły się do liberalizacji przepisów o przerywaniu ciąży i zapo-
czątkowania mody na małżeństwa bezdzietne lub małżeństwa nowego typu 
,,pan, pani i pies”, a w konsekwencji do załamania się przyrostu naturalnego 
w drugiej połowie lat 30-tych XX w. 

W 52 nr ,,Cyrulika Warszawskiego” z 1932 r., uznany poeta i satyryk 
Janusz Minkiewicz poświęcił Boyowi wiersz o wymownym tytule Konfessyja 
wigilijna Polaka-katolika25:  

Że się Hlonda nie dość boi 
Sanacyjny polski reżym, 
Że nierządem Polska stoi, 
Że nią rządzi rząd, a nie Rzym… 
– Boya wina, Boya wina, 
Boya bardzo wielka wina! 

Że rym straszny – do biskupa! – 
Już drukują wprost, w całości – 
I że z tego powodu pa- 
Noszą się tak „Wiadomości”… 

24 T. Boy-Żeleński, Piekło kobiet…, s. 68. 
25 W. Minkiewicz, Konfessyja wigilijna Polaka-katolika, ,,Cyrulik Warszawski” 1932, nr 52, s. 2.  
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– Boya wina, Boya wina, 
Boya bardzo wielka wina! 

Że w młodzieży się podważa 
Wiarę w piekło i bociana, 
Że w miazmatach młódź się tarza 
W służbie Moskwy i Szatana… 
– Boya wina, Boya wina, 
Boya bardzo wielka wina! 

Że rozpusta w kraju hula, 
Tudzież hańba, fałsz i zdrada, 
Że papieska na nic bulla, 
Że moralność podupada… 
– Boya wina, Boya wina, 
Boya bardzo wielka wina! 

Że Narodu szarpiąc łono 
Plotką z wszelkiej czci wyzutą, 
Najpierw wieszcza oczerniono, 
Potem jeszcze go otruto!… 
– Boya wina, Boya wina, 
Boya bardzo wielka wina! 

Że żyć można z tamtą i z tą, 
Potem znowu raz z tą, raz z tą, 
Że być można masochistą, 
Lub – bezkarnie!!! – pederastą!... 
– Boya wina, Boya wina, 
Boya bardzo wielka wina! 

Edukacja seksualna według Ireny Krzywickiej 

 Drugim, wielkim orędownikiem w walce o ,,prawa kobiet” była Irena 
Krzywicka, która przyszła na świat w spolonizowanej rodzinie żydowskiej, jako 
córka Stanisława oraz Felicji Goldberg, w 1899 r. w Jenisiejsku na Syberii, 
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gdzie jej rodzice za działalność w kołach socjalistycznych, trafili na zesłanie26. 
To właśnie wychowanie w inteligenckiej, liberalnej moralnie rodzinie, ukształ-
towało poglądy Krzywickiej i jej stosunek do małżeństwa27. Ślub z Jerzym 
Krzywickim, nie przeszkadzał jej w nawiązywaniu licznych romansów, w tym 
z Tadeuszem Boyem-Żeleńskim, akceptowanym przez samego Krzywickiego 
i nieukrywanym przed opinią publiczną. Dzięki nawiązaniu intymnej relacji 
z autorem Piekła kobiet, Krzywicka wypłynęła na szerokie wody polskiej kul-
tury, zaprzyjaźniając się z czołowymi przedstawicielami grupy Skamander i pu-
blicystami ,,Wiadomości Literackich”, przyznając po latach w swej autobiogra-
fii, że ,,znalazła się pod przemożnym wpływem Boya i już nikt inny nie mógł 
mieć nad nią duchowej władzy”28. Według Krzywickiej to ona przekonała ko-
chanka do wszczęcia akcji na rzecz świadomego macierzyństwa i propagowania 
aborcji, której sama się poddała29, stając się również inicjatorką powstania 
Przychodni świadomego Macierzyństwa, gdzie kobiety przyjmował m. in. 
znienawidzony przez prawicową prasę Herman Rubinraut.  

Krzywicka w II RP zasłynęła jako czołowa propagatorka ,,Życia świado-
mego”30, dodatku do ,,Wiadomości Literackich”, podejmując szereg tematów 
dotyczących małżeństwa, nie mającego racji bytu w przypadku, gdy stanowi 
tylko przedłużenie funkcji seksualnych31, a także wszelkich aspektów intym-
nego pożycia małżeńskiego. Krzywicka łamiąc tabu, obalała mity o niższości 
intelektualnej kobiet, które tłamsi wyłącznie strach przed realizacją doznań 
erotycznych32. Potępiała stan gdzie ludzie zmuszeni są do ukrywania własnych 
uczuć czy ,,nieformalnych” związków33, gdy decydują się na powiększenie po-
tomstwa, nie posiadając ku temu odpowiednich środków i warunków, nie ,,ży-
jących świadomie”34, doprowadzając do ograniczenia roli kobiety i jej rozwoju 

26 I. Krzywicka, Wyznania gorszycielki, Warszawa 1992, s. 11-12.  
27 Tamże. 
28 Tamże, s. 195. 
29 Tamże, s 146. 
30 F. Pietraszewski, Prywatne jest polityczne, czyli o publicystyce Ireny Krzywickiej, ,,Refleksje” 
2013, nr 8, s. 45-49. 
31 I. Krzywicka, Ostania powieść Perzyńskiego, „Wiadomości Literackie” 1931, nr 6, s. 5. 
32 Tenże, Śmierć lowelasa, ,,Wiadomości Literackie” 1932, nr 32, s. 7; Tenże, Zmierzch cywili-
zacji męskiej, ,,Wiadomości Literackie” 1932, nr 54, s. 15. 
33 Tenże, Jeszcze jednak kochanka wielkiego człowieka, „Wiadomości Literackie” 1931, nr 20, 
s. 3; Tenże, Szkoła moralności rozumowej, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 31, s. 3. 
34 Tenże, Pani Hjelde, „Wiadomości Literackie” 1931, nr 43, s. 4. 
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intelektualnego. Argumentowała to sytuacją życiową żony wybitnego rosyj-
skiego pisarza Lwa Tołstoja, która pomimo bogactwa męża, nie mogła z winy 
własnych dzieci i częstych porodów, dążyć do samorealizacji35. Dla Krzywic-
kiej, pragnącej dla kobiet pełnego równouprawnienia, sfera kobiecej seksual-
ności stała się najważniejszym zagadnieniem, wymagającym powszechnej edu-
kacji i akceptacji36. Autorka pisała, że ,,kobieta rozgrzewa się wolniej od męż-
czyzny, jej ośrodki wrażliwości nie są tak zlokalizowane, jej zakończenia ner-
wowe potrzebują bardziej różnorodnych pieszczot, i to nie tylko fizycznych, 
ale i psychicznych”37. Według Krzywickiej to kobiety zwolniły swych partne-
rów seksualnych od części erotycznych obowiązków, a współżycie nie stawało 
się dla nich równoznaczne z prawdziwą miłością, ,,która zawsze emanuje z sie-
bie poezją, ale wiemy wszyscy, że to jest stawka, którą nie każdy wygrywa, która 
nie może starczyć na całe życie. Toteż nie mówię o miłości, mówię o płci, o po-
wszechnym i codziennym obcowaniu kobiet i mężczyzn. Otóż trzeba wyznać, 
że obecny poziom wzajemnego zdobywania się i uwodzenia nie sięga wyżej 
ponad metra nad podłogę, czyli nie wyżej psa”38. Poruszała również sprawę 
kobiecych cech fizjonomicznych i comiesięcznych dolegliwości, podnosząc 
problem menstruacji, ubolewając, że została ona pominięta w polskim kodek-
sie pracy, gdyż ,,przez parę dni w miesiącu kobieta naprawdę choruje, jej rów-
nowaga wewnętrzna ulega zwichnięciu. Bliższa jest często pacjentowi z Tworek 
niż normalnemu człowiekowi”39.  

Krzywicka uważała, że w celu poprawy losu kobiet i ich dalszej emancy-
pacji, dojść musi do zmiany obyczajów i stosunku społeczeństwa do instytucji 
małżeństwa. Autorka czerpała inspiracje z prac amerykańskiego prawnika Bena 
Lindseya i koncepcji companionate marriage (małżeństwo koleżeńskie), opiera-
jącej się na dwóch etapach. Pierwszy etap pełnić miał roczny okres próbny, 
poprzedzający zawarcie małżeństwa. Mógłby on zostać łatwo rozwiązany, bez 

35 Tenże, Smutna hrabina. Z powodu wydania pamiętników Zofii Tołstojowej, „Kultura” 1932, 
nr 10, s. 3. 
36 Tenże, Sekret kobiet, ,,Wiadomości Literackie” 1932, nr 39, s. 8. 
37 Tenże, Śmierć lowelasa…, s. 7. 
38 Tenże, Szkoła moralności rozumowej…, s. 3. 
39 Tenże, Sekret kobiet…, s. 8. 
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gdzie jej rodzice za działalność w kołach socjalistycznych, trafili na zesłanie26. 
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Krzywicka w II RP zasłynęła jako czołowa propagatorka ,,Życia świado-
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tylko przedłużenie funkcji seksualnych31, a także wszelkich aspektów intym-
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tomstwa, nie posiadając ku temu odpowiednich środków i warunków, nie ,,ży-
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26 I. Krzywicka, Wyznania gorszycielki, Warszawa 1992, s. 11-12.  
27 Tamże. 
28 Tamże, s. 195. 
29 Tamże, s 146. 
30 F. Pietraszewski, Prywatne jest polityczne, czyli o publicystyce Ireny Krzywickiej, ,,Refleksje” 
2013, nr 8, s. 45-49. 
31 I. Krzywicka, Ostania powieść Perzyńskiego, „Wiadomości Literackie” 1931, nr 6, s. 5. 
32 Tenże, Śmierć lowelasa, ,,Wiadomości Literackie” 1932, nr 32, s. 7; Tenże, Zmierzch cywili-
zacji męskiej, ,,Wiadomości Literackie” 1932, nr 54, s. 15. 
33 Tenże, Jeszcze jednak kochanka wielkiego człowieka, „Wiadomości Literackie” 1931, nr 20, 
s. 3; Tenże, Szkoła moralności rozumowej, „Wiadomości Literackie” 1932, nr 31, s. 3. 
34 Tenże, Pani Hjelde, „Wiadomości Literackie” 1931, nr 43, s. 4. 
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skiego pisarza Lwa Tołstoja, która pomimo bogactwa męża, nie mogła z winy 
własnych dzieci i częstych porodów, dążyć do samorealizacji35. Dla Krzywic-
kiej, pragnącej dla kobiet pełnego równouprawnienia, sfera kobiecej seksual-
ności stała się najważniejszym zagadnieniem, wymagającym powszechnej edu-
kacji i akceptacji36. Autorka pisała, że ,,kobieta rozgrzewa się wolniej od męż-
czyzny, jej ośrodki wrażliwości nie są tak zlokalizowane, jej zakończenia ner-
wowe potrzebują bardziej różnorodnych pieszczot, i to nie tylko fizycznych, 
ale i psychicznych”37. Według Krzywickiej to kobiety zwolniły swych partne-
rów seksualnych od części erotycznych obowiązków, a współżycie nie stawało 
się dla nich równoznaczne z prawdziwą miłością, ,,która zawsze emanuje z sie-
bie poezją, ale wiemy wszyscy, że to jest stawka, którą nie każdy wygrywa, która 
nie może starczyć na całe życie. Toteż nie mówię o miłości, mówię o płci, o po-
wszechnym i codziennym obcowaniu kobiet i mężczyzn. Otóż trzeba wyznać, 
że obecny poziom wzajemnego zdobywania się i uwodzenia nie sięga wyżej 
ponad metra nad podłogę, czyli nie wyżej psa”38. Poruszała również sprawę 
kobiecych cech fizjonomicznych i comiesięcznych dolegliwości, podnosząc 
problem menstruacji, ubolewając, że została ona pominięta w polskim kodek-
sie pracy, gdyż ,,przez parę dni w miesiącu kobieta naprawdę choruje, jej rów-
nowaga wewnętrzna ulega zwichnięciu. Bliższa jest często pacjentowi z Tworek 
niż normalnemu człowiekowi”39.  

Krzywicka uważała, że w celu poprawy losu kobiet i ich dalszej emancy-
pacji, dojść musi do zmiany obyczajów i stosunku społeczeństwa do instytucji 
małżeństwa. Autorka czerpała inspiracje z prac amerykańskiego prawnika Bena 
Lindseya i koncepcji companionate marriage (małżeństwo koleżeńskie), opiera-
jącej się na dwóch etapach. Pierwszy etap pełnić miał roczny okres próbny, 
poprzedzający zawarcie małżeństwa. Mógłby on zostać łatwo rozwiązany, bez 

35 Tenże, Smutna hrabina. Z powodu wydania pamiętników Zofii Tołstojowej, „Kultura” 1932, 
nr 10, s. 3. 
36 Tenże, Sekret kobiet, ,,Wiadomości Literackie” 1932, nr 39, s. 8. 
37 Tenże, Śmierć lowelasa…, s. 7. 
38 Tenże, Szkoła moralności rozumowej…, s. 3. 
39 Tenże, Sekret kobiet…, s. 8. 
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konieczności orzekania rozwodu, a po jego rozwiązaniu, kobiecie nie przysłu-
giwałyby alimenty. Dopiero drugi etap zakładał powiększenie rodziny i świa-
dome, dozgonne małżeństwo40.  

Krzywicka podejmowała także drażliwą kwestię edukacji seksualnej wśród 
dzieci, która powinna przebiegać stopniowo, a wiedza dozowana miała być 
w zależności od wieku i świadomości dziecka41. Autorka pisała, że ,,rodzice czy 
wychowawcy uzyskują wielki sukces gdy dziecko okazuje im zaufanie, prosi 
o pomoc i radę, można je bowiem wtedy uchronić od wielu niebezpieczeństw. 
Niechże się jednakże nie łudzą, że dzieci mówią im wszystko. Tak zresztą jest 
lepiej”42. Krzywicka rozwijając kwestię edukacji seksualnej wśród dzieci, uwa-
żała, że powinna ,,obejmować nie tylko konieczne wiadomości ze sfery płcio-
wej, lecz i rozeznanie się w indywidualności i skłonnościach każdego dziecka, 
powinno stanowić jedno z ważniejszych punktów wychowania szkolnego”43. 
Według autorki, większość rodziców, nawet tych niewierzących, szła po drodze 
najmniejszego oporu, wychowując dzieci w duchu tradycyjnie religijnym44. 

Autorka wraz z doktorem Hermanem Rubinrautem, przybliżała czytelni-
kom świat polskiej prostytucji45. W tym kontekście szczególnie dosadny wy-
daje się ostatni z artykułów Krzywickiej, zamieszczony w dodatku ,,Życie Świa-
dome”, gdzie przedstawiła historię młodej prostytutki z Pomorza, którą obo-
wiązywała ,,książeczka kontrolna”, z wyszczególnioną listą zakazów i rozporzą-
dzeń. Według Krzywickiej prostytutka została ,,pozbawiona” przez mieszkań-
ców miasta części ,,praw publicznych”, pisząc że ,,władze tego pomorskiego 
miasta nie zakazują prostytucji, to jest czasem jedyna radość dla panów w ma-
łym miasteczku. Ale obywatele rehabilitują się, spychając dziewczynę, którą 
często sami skierowali na tę drogę, do roli odczłowieczonego przypadku, za-
spakajającego ich górne zapały. Nie wolno jej, nawet podczas upałów odsłonić 
okna, nie wolno usiąść na ławce w ogrodzie ani podjąć się żadnego zajęcia, 
które mogłoby być dla niej szczeblem do wydobycia się z błota. Nie wolno 
przywiązać się do nikogo, nawet do psa, a jeżeli dziewczyna ma dziecko, o które 

40 Tenże, Nowe uroki małżeństwa, ,,Kultura” 1932, nr 8, s. 1. 
41 Tenże, Co odpowiadać dzieciom na drażliwe pytania?, ,,Wiadomości Literackie” 1933, nr 7, 
s. 8.  
42 Tamże. 
43 Tenże, Dzieci a sprawy drażliwe, ,,Wiadomości Literackie” 1933, nr 17, s. 11. 
44 Tamże. 
45 H. Rubinraut, Prostytutka i my, ludzie porządni, ,,Wiadomości Literackie” 1933, nr 7, s. 7. 
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zapewne bogobojne miasteczko nigdy się nie zatroszczy, musi je widywać 
w największym ukryciu. Dostojni obywatele trzymaliby najchętniej dziew-
czynę na łańcuchu w ciemnej norze, wchodzili do niej chyłkiem i wychodząc 
po kwadransie, z łeską rozrzewnienia tuliliby do łona niewinne główki swoich 
,,dziatek”, które kiedyś wyrosną na podobne im potwory”46.  

Odważne tezy Ireny Krzywickiej, wyprzedzały czasy w których żyła, lecz 
jej błyskotliwa kariera u boku Boya, legła w gruzach tuż po wybuchu II wojny 
światowej, w skutek ,,aktywistycznego instynktu zabijania wśród mężczyzn”47. 
Jej ,,oficjalny” mąż, Jerzy Krzywicki, został zamordowany w 1940 r. w Katy-
niu, kochanek, Tadeusz Boy-Żeleński, rozstrzelany we Lwowie w 1941 r. 

,,Życie świadome” 

W latach 1930-34 ,,Wiadomości Literackie”, prowadziły szeroko zakro-
joną kampanię na rzecz ,,życia świadomego”, w którą prócz Tadeusza Boya-
Żeleńskiego, Ireny Krzywickiej, Hermana Rubinrauta, zaangażował się szereg 
publicystów związanych z tygodnikiem oraz pracowników Poradni Świado-
mego Macierzyństwa. Poetka, dramatopisarka, Maria Pawlikowska-Jasnorzew-
ska utwierdzała czytelniczki w przekonaniu, że za ich cierpienia odpowiadają 
stare, bezpłodne matrony, które usilnie namawiają córki i wnuczki do zajścia 
w ciążę. Według poetki to nie silny instynkt macierzyński czy ojcowski, ale 
,,zachcianka babki, bywała przyczyną powiększania się rodziny, a czasem i po-
mniejszenia się o jedno życie kobiece. O, bo pani starsza umie się energicznie 
upominać o swoje wnuczęta! Temu przemówi do ambicji, tamtej do próżności, 
rady lekarza wyśmieje, a jak się rozpaple i pojedzie na całego, to słyszymy rzeczy 
w tym rodzaju: »»I ty jesteś żołnierzem! Idziesz do boju, a możesz i zginąć na 
stanowisku! Nie wolno ci tchórzyć, nie wolno ci dezerterować««”48. Pawlikow-
ska-Jasnorzewska oskarżała część kobiet o popadanie w stan zbiorowej psy-
chozy, spowodowanej wybuchem wojny i gotowością do każdego poświęcenia, 
aby wysłać syna na front, a córkę do ,,rzeźni porodowej”. Piętnowała kobiecą 

46 I. Krzywicka, Materiały od czytelników, ,,Wiadomości Literackie” 1934, nr 10, s. 8.  
47 Tenże, Śmierć cywilizacji męskiej, ,,Wiadomości Literackie” 1932, nr 54, 
s. 15. 
48 M. Pawlikowska-Jasnoszewska, Okrucieństwo matron, ,,Wiadomości Literackie” 1932, nr 39, 
s. 7.  
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40 Tenże, Nowe uroki małżeństwa, ,,Kultura” 1932, nr 8, s. 1. 
41 Tenże, Co odpowiadać dzieciom na drażliwe pytania?, ,,Wiadomości Literackie” 1933, nr 7, 
s. 8.  
42 Tamże. 
43 Tenże, Dzieci a sprawy drażliwe, ,,Wiadomości Literackie” 1933, nr 17, s. 11. 
44 Tamże. 
45 H. Rubinraut, Prostytutka i my, ludzie porządni, ,,Wiadomości Literackie” 1933, nr 7, s. 7. 
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46 I. Krzywicka, Materiały od czytelników, ,,Wiadomości Literackie” 1934, nr 10, s. 8.  
47 Tenże, Śmierć cywilizacji męskiej, ,,Wiadomości Literackie” 1932, nr 54, 
s. 15. 
48 M. Pawlikowska-Jasnoszewska, Okrucieństwo matron, ,,Wiadomości Literackie” 1932, nr 39, 
s. 7.  
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psychikę, prowadzącą do ciągłego umartwiania się i podporządkowywania ca-
łego życia wyłącznie kolejnym porodom i wychowywaniu dzieci, a także ,,zmu-
szaniem” do tego następnych pokoleń kobiet, mimo licznie wypowiadanych 
gróźb na temat macierzyństwa i samego porodu. Z drugiej strony, matrony, 
umartwiać miały się w sytuacji, gdy panna młoda nie zachodziła w ciążę49. 
Pawlikowska-Jasnorzewska pisze, że ,,jak szczęśliwa będzie ziemia gdy kobieta 
zmądrzeje, a w następstwie tego i bezmyślne okrucieństwo dla własnej płci cał-
kowicie z siebie wypleni”50. W tym samym numerze poetka opublikowała 
także wymowny wiersz ,,Prawo nienarodzonych”, dedykowany ,,genialnemu 
przyjacielowi kobiet i dzieci” Tadeuszowi Boyowi-Żeleńskiemu, w którym pi-
sała, ,,Nasze prawo – być dzieckiem miłości, powitanym jak najmilszy z gości. 
Bez zapału – ku nam się nie śpieszcie!”51. Autorka w długim poemacie, ku czci 
,,świadomego macierzyństwa”, używając dzieci nienarodzonych, pouczała czy-
telników, aby nie zakładali rodzin i nie spładzali potomstwa, w przypadku, gdy 
nie dysponują odpowiednią sytuacją materialną, gdyż skazują przyszłe pokole-
nia na biedę, głód, choroby i inne cierpienia52. 

Doktor Justyna Budzińska-Tylicka, pracująca w Poradni Świadomego 
Macierzyństwa Boya-Żeleńskiego, w numerze z 11 września 1932 r., pisała 
z dumą, że wśród kobiet dochodzić miało do powolnych przemian społecznych 
i wzrostu świadomości, a samo macierzyństwo przechodziło ,,od wydźwignię-
cia się ze sfery zwykłej samiczności do wyżyn świadomego macierzyństwa, t. j. 
do ograniczenia liczby własnego potomstwa, stosowanie do własnej woli i do 
warunków, jakich żyje i kobieta i jej rodzina”53. Przesłaniem dla kobiet płyną-
cym z ,,Wiadomości Literackich” miała być troska nie o ,,ilość potomstwa”, 
lecz o jego ,,jakość”. Kobieta powinna samodzielnie decydować o liczbie po-
tomstwa, podejmować tą decyzję po długich przemyśleniach, zatem świado-
mie. Budzińska-Tylicka pisze, że ,,rodzić dzieci tylko tyle ile kobieta chce – to 
nie żadna teoria, żadne hasła, żadne modne nowości, to wyzwolenie kobiety 

49 Tamże. 
50 Tamże. 
51 Tenże, Prawo nienarodzonych, ,,Wiadomości Literackie” 1932, nr 32, s. 7.  
52 Tamże. 
53 J. Budzińska-Tylicka, Sprawa regulacji urodzeń w praktyce, ,,Wiadomości Literackie” 1932, 
nr 39, s. 8. 
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z przymusowego macierzyństwa, to ostateczne wyzwolenie współczesnej ko-
biety z niewoli ciała i ducha”54. Cały numer z 11 września 1932 r., obfitował 
w treści propagujące ,,świadome macierzyństwo”. Tygodnik informował czy-
telników o otwarciu kolejnej poradni świadomego macierzyństwa, tym razem 
w Białymstoku55 czy propozycji zmian prawa w Czechosłowacji, zakazujących 
karania kobiet dopuszczających się aborcji z powodów społecznych i eugenicz-
nych, a nawet dopuszczających pełną rekompensatę za zabieg, dokonany 
w szpitalu, w przypadku nie posiadania przez kobietę żadnego majątku56.  
 Na łamach ,,Wiadomości Literackich” przedmiotem krytyki stała się po-
lityka Hitlera, w tym zakazanie aborcji i kontrola czystości rasy. Doktor Her-
man Rubinraut, sam będący pochodzenia żydowskiego, pisał o ,,wielkim 
sprawdzaniu metryk”, polegającym na wzmożonej kontroli czystości krwi aryj-
skiej. Według Rubinrauta, Hitler ,,nie był pierwszym prorokiem, który chce 
wtłoczyć żywioł instynktu płciowego w foremkę swego pomysłu. I nie pierw-
szy, który na dewiacjach seksualnych oparł gmach swej wiary”57. Maria Mor-
ska, znana aktorka, feministka żydowskiego pochodzenia, pisząca pod pseudo-
nimem Marjusz Dawn, stwierdzała, że ,,rząd Hitlera usuwa kobiety ze wszyst-
kich odpowiedzialnych stanowisk, nie przyjmuje kobiet na uniwersytety, 
w szkołach żeńskich obniża poziom naukowy do zera. A przecież świadectwo 
ze zdanych egzaminów jest uprawnieniem do wykonywania swego zawodu, 
wydanem przez państwo, które pobierało czesne i żądało dowodów umiejętno-
ści. Tysiące Niemek, oszukanych przez państwo zostało na bruku. Zdolności, 
wiedza, praca, wszystko poszło na marne: marsz do kuchni!”58. Morska stawiała 
odważną tezę, głoszącą, że w III Rzeszy kobiety były bardziej prześladowane 
niż Żydzi. ,,Kobieta-człowiek przeżywa dziś w Niemczech tragedię, tem więk-
szą, że ma przeciwko sobie nie tylko kilku rządzących ale i kuchty tryumfujące, 

54 Tamże. 
55 ,,Wiadomości Literackie” 1932, nr 39, s. 8. 
56 Czechosłowacja a przerywanie ciąży, ,,Wiadomości Literackie” 1932, nr 39, s. 8.  
57 H. Rubinrant, Za kulisami rasizmu, ,,Wiadomości Literackie” 1934, nr 10, s. 7. 
58 M. Dawn (M. Morska), Męczeństwo kobiety niemieckiej, ,,Wiadomości Literackie” 1933, 
nr 39, s. 5. 
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i jędze wojenne, te z małżeństw tysiącmarkowych59, gotowych co roku dostar-
czać mięsa dla armat”60. 

Wielkim osiągnięciem propagatorów ,,świadomego macierzyństwa” było 
powołanie do życia, polskiego oddziału Ligi Reform Obyczajów 9 kwietnia 
1933 r.61. Celem Ligii miało być ,,krzewienie myśli humanitarnej i zasad etyki 
świeckiej; reforma wychowania; prawdziwe równouprawnienie kobiet; dążenie 
do cywilnego ustawodawstwa małżeńskiego; prawo do macierzyństwa dla każ-
dej kobiety; ochrona przed niepożądaniem macierzyństwa; tworzenie w całym 
kraju poradni dla kobiet; skuteczne i racjonalne zwalczanie plagi poronień, 
a zarazem dążenie do zmiany ,,przeciwporonieniowych” paragrafów kodeksu 
karnego, jako niecelowych i szkodliwych; uświadomienie seksualne; ochrona 
od chorób wenerycznych; zmiana stosunku do prostytucji w duchu abolicjo-
nistycznym (zniesienie reglamentacji); zniesienie kary śmierci; porozumienie 
międzynarodowe między ludźmi o poglądach pokrewnych celom Ligi”62. Pod 
deklaracją podpisali się: Tadeusz Boy-Żeleński, Irena Krzywicka, Maria Mor-
ska, Helena Boguszewska, Wanda Melcer, Anna Nałkowska, Wincenty Rzy-
mowski, Wacław Syruczek, dr Herman Rubinraut, dr Zygmunt Radliński, Jó-
zef Wasowski i Zofia Żeleńska. Według dra Rubinrauta, inicjatywa polskiego 
oddziału Ligi Reform Obyczajów, wpisywała się w wielką, światową kampanie 
lekarską, stając się częścią medycyny społecznej, ,,kreślącej coraz szersze i coraz 
precyzyjniejsze plany uzdrowienia chorego świata”63. 

Zakończenie  

Konsekwentna kampania uświadamiająca polskie kobiety, prowadzona 
na łamach tygodnika ,,Wiadomości Literackie” w latach 1930-34, utwierdzać 

59 Specjalna pożyczka dla rodzin, wprowadzona w III Rzeszy, w przypadku gdy zarobki męża 
Mie pozwalały na utrzymanie rodziny. Otrzymywana w chwili rezygnacji z pracy przez żonę, 
poprzez zawarcie małżeństwa oraz obowiązek urodzenia dziecka, który stawał się formą jej spła-
cenia. Po urodzeniu czworo dzieci, pożyczka została umarzana. I. Czuma, Polityka ludnościowa 
III Rzeszy, Lublin 1939, s. 98. 
60 Tamże. 
61 T. Boy-Żeleński, Liga Reformy Obyczajów, ,,Wiadomości Literackie” 1933, nr 16, s. 1.  
62 Statut Ligi Reformy Obyczajów: zatwierdzony przez Komisarza Rząd m. st. Warszawy dn. 
1 czerwca 1933 r. 
63 H. Rubinraut, Jawne sprzysiężenie, ,,Wiadomości Literackie” 1933, nr 17, s. 11.  
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miała je w poczuciu, że wielodzietność jest oznaką zacofania, gnuśności i za-
ściankowości, a także postawą wielce nieodpowiedzialną, sprzeczną z ówcześnie 
panującą modą posiadania jednego dziecka. Tym samym publicyści ,,Wiado-
mości Literackich”, przekonać mieli dużą część społeczeństwa o zaletach abor-
cji i jej niskiej szkodliwości moralnej i społecznej. Wprawdzie tygodnik docie-
rał głównie do przedstawicieli warstwy inteligenckiej, lecz to ona kształtuje 
społeczeństwo i decyduje o losach państwa, dyktując obowiązujące trendy, 
które z czasem przenikają do niższych klas. W efekcie kampanii propagującej 
aborcję i ,,świadome macierzyństwo”, w II RP wśród klasy inteligenckiej zako-
rzeniła się moda na bezdzietne małżeństwa lub posiadające tylko jedno dziecko, 
a także małżeństwa typu ,,pan, pani i pies”, prowadząc do spadku przyrostu 
naturalnego w drugiej połowie lat 30-tych XX w.  

Zabiegi publicystów ,,Wiadomości Literackich” na rzecz liberalizacji 
prawa, a następnie zmiana ustawodawstwa, dopuszczającego w kilku przypad-
kach możliwość legalnego przerywania ciąży, nie przyczyniły się do spadku 
liczby nielegalnych zabiegów spędzania płodu. Według prof. Adama Czyżewi-
cza, czołowego polskiego ginekologa okresu międzywojnia, w latach 1932-38 
na ziemiach Rzeczpospolitej stwierdzano rocznie od 403 tys. do 513 tys. nie-
legalnych aborcji64.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 T. Brzeziński, Etyka lekarska, Warszawa 2002, s. 159-162. Czyżewicz szacował, że w 1922 r. 
dokonano 256213 nielegalnych aborcji, 1927 r. 320052, 1932 r. 403677, 1937 r. 513237, 1938 
r. 497947, Tamże, s. 160. 
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Akty prawne 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny, 
(Dz. U. 1932 nr 60, poz. 571). 
 
 

Summary 

Campaign for the legalization of abortion 
and "conscious life" on the pages of the 
“Wiadomości Literackie” in the first half 

of the 1930s 
 
 

The article presents the history of the social campaign, propagating legal 
abortion and ,,conscious life” in the weekly “Wiadomości Literackie” in the 
years 1930-1934, with particular emphasis on Tadeusz Boy-Żeleński's and 
Irena Krzywicka's journalism. 
 
Keywords: abortion, conscious motherhood, population control. 
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

 
 

Antyaborcyjna kampania 
na łamach tygodnika ,,Prosto z Mostu” 

w II połowie lat 30-tych XX w. 
 
 
 
Wstęp 
 
 W 1932 r. w skutek kodyfikacji prawa, obowiązującego odtąd na obszarze 
całej II RP, pomimo regulacji, zabraniających dokonywania aborcji1, wprowa-
dzono zapisy umożliwiające legalne przerwanie ciąży2, budząc tym samym 
sprzeciw hierarchów Kościoła katolickiego oraz środowisk narodowych. Para-
doksalnie częściowe zalegalizowanie przerywania ciąży, nie przyczyniło się do 
spadku nielegalnie dokonywanych aborcji. Prof. Czyżewicz szacował, 
że w 1932 r., zatem w roku zatwierdzenia nowych przepisów, dokonano 
w Polsce 403 tys. nielegalnych aborcji. W roku 1937 liczba ta wzrosła do 513 
tys., a w kolejnym wyniosła 497 tys.3.  

1 Art. 231. Kobieta, która płód swój spędza lub pozwala na spędzenie go przez inną osobę pod-
lega karze aresztu do lat 3;Art. 232. Kto za zgodą kobiety ciężarnej płód jej spędza lub jej przytem 
udziela pomocy, podlega karze do lat 5”, Kodeks karny z r. 1903: (przekład z rosyjskiego) 
z uwzględnieniem zmian i uzupełnień obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 maja 
1921 r. 
2 ,,Art. 203. Kto dopuszcza się czynu nierządnego względem osoby poniżej lat 15 albo osoby 
zupełnie lub częściowo pozbawionej zdolności rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania 
swem postępkiem, podlega karze więzienia do lat 10; Art. 204. §1. Kto przemocą, groźbą bez-
prawną albo podstępem doprowadza inną osobę do poddania się czynowi nierządnemu lub do 
wykonania takiego czynu, podlega karze więzienia do lat 10. §2. Ściganie następuje na wniosek 
pokrzywdzonego; Art. 205. §1. Kto przez nadużycie stosunku zależności lub wyzyskania kry-
tycznego położenia doprowadza inną osobę do poddania się czynowi nierządnemu lub wykona-
niu takiego czynu podlega karze więzienia do lat 5. §2. Ściganie następuje na wniosek pokrzyw-
dzonego; Art. 206. Kto spółkuje z krewnym w linji prostej, bratem lub siostrą podlega karze 
więzienia do lat 5”, Tamże. 
3 T. Brzeziński, Etyka lekarska, Warszawa 2002, s. 159-162. 



169 

Krzysztof Kofin 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

 
 

Antyaborcyjna kampania 
na łamach tygodnika ,,Prosto z Mostu” 

w II połowie lat 30-tych XX w. 
 
 
 
Wstęp 
 
 W 1932 r. w skutek kodyfikacji prawa, obowiązującego odtąd na obszarze 
całej II RP, pomimo regulacji, zabraniających dokonywania aborcji1, wprowa-
dzono zapisy umożliwiające legalne przerwanie ciąży2, budząc tym samym 
sprzeciw hierarchów Kościoła katolickiego oraz środowisk narodowych. Para-
doksalnie częściowe zalegalizowanie przerywania ciąży, nie przyczyniło się do 
spadku nielegalnie dokonywanych aborcji. Prof. Czyżewicz szacował, 
że w 1932 r., zatem w roku zatwierdzenia nowych przepisów, dokonano 
w Polsce 403 tys. nielegalnych aborcji. W roku 1937 liczba ta wzrosła do 513 
tys., a w kolejnym wyniosła 497 tys.3.  

1 Art. 231. Kobieta, która płód swój spędza lub pozwala na spędzenie go przez inną osobę pod-
lega karze aresztu do lat 3;Art. 232. Kto za zgodą kobiety ciężarnej płód jej spędza lub jej przytem 
udziela pomocy, podlega karze do lat 5”, Kodeks karny z r. 1903: (przekład z rosyjskiego) 
z uwzględnieniem zmian i uzupełnień obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 maja 
1921 r. 
2 ,,Art. 203. Kto dopuszcza się czynu nierządnego względem osoby poniżej lat 15 albo osoby 
zupełnie lub częściowo pozbawionej zdolności rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania 
swem postępkiem, podlega karze więzienia do lat 10; Art. 204. §1. Kto przemocą, groźbą bez-
prawną albo podstępem doprowadza inną osobę do poddania się czynowi nierządnemu lub do 
wykonania takiego czynu, podlega karze więzienia do lat 10. §2. Ściganie następuje na wniosek 
pokrzywdzonego; Art. 205. §1. Kto przez nadużycie stosunku zależności lub wyzyskania kry-
tycznego położenia doprowadza inną osobę do poddania się czynowi nierządnemu lub wykona-
niu takiego czynu podlega karze więzienia do lat 5. §2. Ściganie następuje na wniosek pokrzyw-
dzonego; Art. 206. Kto spółkuje z krewnym w linji prostej, bratem lub siostrą podlega karze 
więzienia do lat 5”, Tamże. 
3 T. Brzeziński, Etyka lekarska, Warszawa 2002, s. 159-162. 



Krzysztof Kofin 

170 

Jednym z pierwszym pismem, na łamach którego głośno zaprotestowano 
przeciwko spędzaniu płodu i „depopulacyjnej polityce” polskiego rządu, był 
tygodnik „Prosto z Mostu”, wydawany od 1935 r. przez Stanisława Piasec-
kiego. Pismo od początku istnienia reprezentowało poglądy nacjonalistyczno-
katolickie, krytykując sanacyjną władzę, grupę literacką Skamader, Polską Aka-
demię Literatury i publicystów ,,Wiadomości Literackich”. Trzon tygodnika 
stanowili działacze związani z obozem narodowym, jak: Jan Mosdorf, Woj-
ciech Wasiutyński i Adam Doboszyński, a także cenieni publicyści i poeci: 
Konstanty Ildefons Gałczyński, Adolf Nowaczyński, Karol Zbyszewski i Jan 
Dobraczyński. 

Niniejszy artykuł przedstawia antyaborcyjną kampanię społeczną, prowa-
dzoną na łamach tygodnika ,,Prosto z Mostu” w II połowie lat 30-tych XX w., 
piętnującą przerywanie ciąży w każdym jej stadium i niezależnie od powodów, 
a także modę posiadania jednego dziecka i ,,depopulacyjną politykę” polskiego 
rządu, ze szczególnym uwzględnieniem publicystyki, działacza Akcji Katolic-
kiej Walentego Majdańskiego. 

Antyaborcyjna kampania na łamach tygodnika 
,,Prosto z Mostu” 

 W okresie międzywojnia najdonośniejszym głosem przeciwników przery-
wania ciąży i ,,świadomego macierzyństwa”, stała się pisarska i publicystyczna 
działalność prominentnego członka Akcji Katolickiej, Walentego Majdań-
skiego, który w II połowie lat 30-tych XX w., wyrósł na jednego z czołowych 
polskich publicystów katolickich, o czym dobitnie świadczy ilość pism na ła-
mach, których zamieszczane i przedrukowywane były jego artykuły4. Dużą po-
pularność przyniosła Majdańskiemu praca Giganci wydana w po raz pierwszy 

4 W dwudziestoleciu międzywojennym Majdański publikował w ,,Prosto z Mostu”, ,,Rycerzu 
Niepokalanej”, ,,Merkuriuszu Polskim”, ,,Myśli Narodowej”, ,,Niedzieli”, ,,Biuletynie Stowa-
rzyszenia Inżynierów Katolickich”, ,,Biuletynie Warszawskiego Związku Lekarzy”, ,,Posłańcu 
Serca Jezusowego”, ,,Przewodniku Katolickim”, ,,Sodalis Marianus”, ,,Wierze i Życiu”, ,,Głosie 
Katolickim”. Po II wojnie światowej w ,,Ateneum Kapłańskim”, ,,Caritas”, ,,Dziś i Jutro”, 
,,Głosie Katolickim”, ,,Gościu Niedzielnym”, ,,Homo Dei”, ,,Kółku Różańcowym”, ,,Królowej 
Apostołów”, ,,Ładzie Bożym”, ,,Mszy Świętej.”, ,,Niedzieli”, ,,Słowie Powszechnym”, ,,Tygo-
dniku Warszawskim”, ,,Wiadomościach Duszpasterskich”, ,,Tygodniku Powszechnym”, A. Do-
wejko, Bibliografia Walentego Majdańskiego, ,,Studia nad Rodziną” 2004, 8/2, s. 153-174. 
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w 1937 r. Autor zwany przez swych sympatyków anty-Boyem, był zwolenni-
kiem cywilizacji życia, ,,wiążącej byt za i przed grobem w jeden świat Łaski, 
zatem byt człowieka przez cały krąg życia, od kołyski po rozpad biologiczny 
i poza niego – dadzą Giganci. Zorganizują życie w granicach... ŻYCIA, dając 
cywilizację jedynie konsekwentną – szczęścia”5. Wspomniani ,,giganci” to we-
dług Majdańskiego, wszyscy ludzie głoszący ewangelię, doskonali, niezłomni 
bohaterowie, którzy dążą nie tylko do własnej świętości, lecz świętości całego 
świata6. ,,Ukażą prawdę w swych słowach... logistycznie zmajstrowanych. Gi-
ganci uczyć będą prawdy – prawdą życia. Skończy się blady wpływ liter i dźwię-
ków na wolę. Każdy „stary” będzie tu oddziaływał wychowawczo, bo sam się 
będzie ustawicznie doskonalił przez samowychowanie, każdy zaś młody będzie 
się wychowywał, bo nie można nie ulegać pedagogii „starych”, heroicznie kon-
sekwentnej”7. Giganci Majdańskiego to apostołowie dobra, katoliccy publicy-
ści, którzy piętnują aborcję i ,,życie świadome”, lekarze odmawiający przerwa-
nia ciąży, rodziny wychowujące w nauce Chrystusa kolejne pokolenia i mał-
żeństwo będące ,,termometrem społecznym”8, którego głównym celem jest sa-
mowychowanie małżonków, pielęgnowanie instynktu płciowego i życie 
zgodne z wolą Stwórcy. Majdański stawiał odważną tezę o skutkach jakie niesie 
ze sobą odstąpienie od praw bożych i nauczania Jezusa, na rzecz rozwiązłości 
seksualnej czy hedonizmu, pisząc, że ,,Usuńmy z Japonii instytucję gejsz, 
a będzie to najpotężniejszy naród świata. Odejmijmy mahometanizmowi wie-
lożeństwo, pójdzie ku chrześcijaństwu. Pozbawmy protestantyzmu prawa, ści-
ślej: bezprawia rozwodów, a staną w obliczu gorączkowych nawróceń na kato-
licyzm. Można w różny sposób podnosić kulturę ludzkości, nawracać świat na 
katolicyzm, jednak najsnadniej czyni się to bezpośrednio: jako drugi Chrystus, 
albo pośrednio: przez zdrowe życie rodzinne. Żadne idee, prądy, pisma, ni na-
wet wszystkie masonerie, w czambuł wzięte, nie obaliłyby w Europie monar-
chii: gilotynowały dynastie kochanki. (…) Dynastia trzymała się jeszcze jako 
tako, gdy tylko jedna ze stron w małżeństwie tonęła w seksualizmie. Jeśli druga 
jednocześnie nie chciała ratować położenia i również wpadła w tę samą dema-

5 W. Majdański, Giganci, Warszawa 1937, s. 128. 
6 Tamże, s. 31. 
7 Tamże, s. 148. 
8 Tamże, s. 135. 
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Jednym z pierwszym pismem, na łamach którego głośno zaprotestowano 
przeciwko spędzaniu płodu i „depopulacyjnej polityce” polskiego rządu, był 
tygodnik „Prosto z Mostu”, wydawany od 1935 r. przez Stanisława Piasec-
kiego. Pismo od początku istnienia reprezentowało poglądy nacjonalistyczno-
katolickie, krytykując sanacyjną władzę, grupę literacką Skamader, Polską Aka-
demię Literatury i publicystów ,,Wiadomości Literackich”. Trzon tygodnika 
stanowili działacze związani z obozem narodowym, jak: Jan Mosdorf, Woj-
ciech Wasiutyński i Adam Doboszyński, a także cenieni publicyści i poeci: 
Konstanty Ildefons Gałczyński, Adolf Nowaczyński, Karol Zbyszewski i Jan 
Dobraczyński. 

Niniejszy artykuł przedstawia antyaborcyjną kampanię społeczną, prowa-
dzoną na łamach tygodnika ,,Prosto z Mostu” w II połowie lat 30-tych XX w., 
piętnującą przerywanie ciąży w każdym jej stadium i niezależnie od powodów, 
a także modę posiadania jednego dziecka i ,,depopulacyjną politykę” polskiego 
rządu, ze szczególnym uwzględnieniem publicystyki, działacza Akcji Katolic-
kiej Walentego Majdańskiego. 

Antyaborcyjna kampania na łamach tygodnika 
,,Prosto z Mostu” 

 W okresie międzywojnia najdonośniejszym głosem przeciwników przery-
wania ciąży i ,,świadomego macierzyństwa”, stała się pisarska i publicystyczna 
działalność prominentnego członka Akcji Katolickiej, Walentego Majdań-
skiego, który w II połowie lat 30-tych XX w., wyrósł na jednego z czołowych 
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4 W dwudziestoleciu międzywojennym Majdański publikował w ,,Prosto z Mostu”, ,,Rycerzu 
Niepokalanej”, ,,Merkuriuszu Polskim”, ,,Myśli Narodowej”, ,,Niedzieli”, ,,Biuletynie Stowa-
rzyszenia Inżynierów Katolickich”, ,,Biuletynie Warszawskiego Związku Lekarzy”, ,,Posłańcu 
Serca Jezusowego”, ,,Przewodniku Katolickim”, ,,Sodalis Marianus”, ,,Wierze i Życiu”, ,,Głosie 
Katolickim”. Po II wojnie światowej w ,,Ateneum Kapłańskim”, ,,Caritas”, ,,Dziś i Jutro”, 
,,Głosie Katolickim”, ,,Gościu Niedzielnym”, ,,Homo Dei”, ,,Kółku Różańcowym”, ,,Królowej 
Apostołów”, ,,Ładzie Bożym”, ,,Mszy Świętej.”, ,,Niedzieli”, ,,Słowie Powszechnym”, ,,Tygo-
dniku Warszawskim”, ,,Wiadomościach Duszpasterskich”, ,,Tygodniku Powszechnym”, A. Do-
wejko, Bibliografia Walentego Majdańskiego, ,,Studia nad Rodziną” 2004, 8/2, s. 153-174. 
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w 1937 r. Autor zwany przez swych sympatyków anty-Boyem, był zwolenni-
kiem cywilizacji życia, ,,wiążącej byt za i przed grobem w jeden świat Łaski, 
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ści, którzy piętnują aborcję i ,,życie świadome”, lekarze odmawiający przerwa-
nia ciąży, rodziny wychowujące w nauce Chrystusa kolejne pokolenia i mał-
żeństwo będące ,,termometrem społecznym”8, którego głównym celem jest sa-
mowychowanie małżonków, pielęgnowanie instynktu płciowego i życie 
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lożeństwo, pójdzie ku chrześcijaństwu. Pozbawmy protestantyzmu prawa, ści-
ślej: bezprawia rozwodów, a staną w obliczu gorączkowych nawróceń na kato-
licyzm. Można w różny sposób podnosić kulturę ludzkości, nawracać świat na 
katolicyzm, jednak najsnadniej czyni się to bezpośrednio: jako drugi Chrystus, 
albo pośrednio: przez zdrowe życie rodzinne. Żadne idee, prądy, pisma, ni na-
wet wszystkie masonerie, w czambuł wzięte, nie obaliłyby w Europie monar-
chii: gilotynowały dynastie kochanki. (…) Dynastia trzymała się jeszcze jako 
tako, gdy tylko jedna ze stron w małżeństwie tonęła w seksualizmie. Jeśli druga 
jednocześnie nie chciała ratować położenia i również wpadła w tę samą dema-

5 W. Majdański, Giganci, Warszawa 1937, s. 128. 
6 Tamże, s. 31. 
7 Tamże, s. 148. 
8 Tamże, s. 135. 
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gogię, następował krach w piorunującym tempie. Żony utrzymywały monar-
chie, gubiły je utrzymanki. Nie znajdziemy narodu, który by ginął, gdy życie 
rodzinne w nim kwitło, było czyste. Zmierzch rasy białej byłby kłamstwem, 
gdyby nie to, że sfery decydujące Europy pławią się w wygodzie seksualnej. 
Przyszłość ludów żółtych, czarnych na tym się tylko zasadza, że rasy te mieć 
chcą więcej dzieci niż biali, czyli że mniej w nich egoizmu”9.  

Dzieło Majdańskiego spotkało się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem w na-
rodowej10 i katolickiej prasie. Wielkie uznanie dla Gigantów wyraził poeta, dra-
maturg Karol Hubert Rostworowski, pisząc w świątecznym numerze ,,Kuriera 
Poznańskiego” z 25 grudnia 1937 r. ,,Kto wie? Kto wie, czy ten Majdański nie 
ma lepszego wzroku, lepszego słuchu, twardszej kości pacierzowej i czy jego 
(zdaniem starych wodzów) „ośla szczęka” nie okaże się najbardziej nowożytną 
bronią? Qui vivra, verra.” (czas to pokaże)11. Ksiądz prof. Konstanty Michalski 
w pośmiertnym artykule poświęconym Rostworowskiemu, pisał, że ,,podo-
bali” mu się Giganci Walentego Majdańskiego, gdyż dostrzegał w nich nowe 
pokolenie, odważne, gotowe do heroicznego wielbienia Boga, ,,podobali mu 
się Giganci, bo sam pragnął światu udowodnić, że w spojrzeniu religijnym nic 
nie maleje lecz wszystko rośnie, rośnie wielkość i małość, dobro i zło, piękno 
i brzydota, dola i niedola w toczących się dziejach ludzkich”12. Ksiądz Henryk 
Weryński, dostrzegał w Majdańskim ducha Ludwika Veuillot’a, ,,bezczelnego 
katolika”, który wciela w życie ,,czyn katolicki na miarę nieprzeciętną”, prze-
pojonego wiarą, że odwaga wśród ludzi uznających się za katolików, staje się 
najwyższą z cnót, a swymi Gigantami ,,dąży do wyrwania polskiego katolicy-
zmu z tuzinkowości i połowiczności na właściwe i jedyne szlaki konsekwentnej 
i zdecydowanej woli”13. Zbigniew Konarzewski na łamach krakowskiego 

9 Tamże, s. 136-137. 
10 Zob. ,,Giganci” Ciekawa książka Walentego Majdańskiego, ,,ABC. Nowiny codzienne” 1937, 
nr 123, s. 4.  
11 K. H. Roztworowski, Nowa wiara, ,,Kurjer Poznański” 1937, nr 588, s. 8; Przedrukowany 
również w ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 14, s. 5. 
12 Ks. K. Michalski, K. H. Rostworowski jako pisarz religijny, ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 30, 
s. 1.  
13 H. Weryński, Giganci, ,,Kultura” 1937, nr 32, s. 8, Weryński zakwestionował jedynie tytuł 
pracy. ,,Wreszcie tytuł omawianej książki. Gdyby chodziło o mnie, dałbym raczej inny. Nie 
wahałbym się przed nazwaniem jej np. „Święci na ulice”. Oczywiście - autor sam zadecyduje 
najlepiej, jaki da tytuł w drugim wydaniu, gdy przeczyta całe naręcze różnych recenzji i uwag na 
marginesie swych śmiałych myśli.”, Tamże. 
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,,Czasu” zaliczył książkę Majdańskiego do jednych z najbardziej interesujących 
prac ówczesnej epoki bezbożnictwa, dodając, że ,,Autorowi i pracy można sta-
wiać takie czy inne, słuszne lub złośliwe zarzuty: niemniej jednak trzeba pod-
kreślić wydobycie z polskiego pokolenia młodych katolików najistotniejszych 
myśli o państwie i o duchu”14. Szczególnie cenna dla autora była recenzja Gi-
gantów ks. prof. Stefana Wyszyńskiego, zamieszczona w lutowym ,,Ateneum 
Kapłańskim” z 1938 r., gdzie czytamy, że dzieło Majdańskiego ,,zawiera mnó-
stwo niesłychanie trafnych spostrzeżeń; Autor wypowiada je nieraz wprost bru-
talnie, formę tę usprawiedliwia częściowo głębokie przekonanie Autora, bo-
jowy ton, bezwzględność programowania. Całe dzieło jest odważnym, zobo-
wiązującym wołaniem o konsekwencję w życiu osobistym i społecznym jest 
wołaniem o świętość. Nawet wtedy, gdy trudno zgodzić się w całości na podane 
przez A. oceny, charakterystyki, wnioski – nie można nie uznać wielkiego daru 
wnikliwości, oryginalnej i śmiałej oceny, szlachetnej intencji Autora. I dlatego 
książkę tą zaleca się Czytelnikowi, którego interesują problemy współczesnego 
życia; zaleca się zwłaszcza duchowieństwu i działaczom katolickim”15. Ostatnią 
recenzją pracy W. Majdańskiego, wartą przytoczenia, jest artykuł Jana Mos-
dorfa, doktora filozofii i założyciela Obozu Narodowo-Radykalnego, na ła-
mach tygodnika ,,Prosto z Mostu”, w którym pisze, że Giganci są najciekawszą 
praca jaką czytał w ciągu ostatnich lat, wywołującą silne wzruszenie. Dla Mos-
dorfa dzieło nie miało wymiaru apologetycznego, dewocjonalnego, czy poli-
tycznego, tym bardziej naukowego, lecz rewolucyjny – wezwanie do świętości. 
Pełne było dobrodusznej naiwności, szaleństwa i tez uderzających w sumienie, 
które ukazują grzechy ciążące na XX wiecznym społeczeństwie16.  

14 Z. Konarzewski, Na marginesie książki W. Majdańskiego, ,,Czas” 1937, nr 158, s. 6. 
15 Ks. S. Wyszyński, Recenzja Gigantów, „Ateneum Kapłańskie” 1938, t. 41, s. 201-204.  
16 ,,Chciałbym, aby książkę Majdańskiego przeczytali ci, którzy bają, że katolicyzm jest skostnie-
niem myśli. Skostniała ona w umysłach małych i niesamodzielnych, ale one są winne, nie kato-
licyzm. Katolicyzm jest jak ocean: ograniczony lądem heterodoksji, ale czy przez to mały? Czy 
ciasny? Czy płytki? W katolicyzmie mieszczą się wszystkie herezje jakie były i jakie będą – tylko 
bez tego, co w nich jest błędne. Możecie być pewni, wy wszyscy, którzy znacie katolicyzm 
z książek i czynów tępych lub ciasnych duchem katolików, że wiara Chrystusowa, to nie sa-
dzawka nieruchoma, rzęsa wodna pokryta. Wejdźcie do łodzi, spróbujcie płynąć naprzód! Za 
każdym zakrętem, gdy otworzą się przed wami nowe horyzonty, powiecie: to już nie katolicyzm. 
A potem poznacie swój błąd, płynąc bez przerwy. I bądźcie pewni, że nie starczy wam życia na 
tę cudowną jazdę i na bezustanne cudowne zdumienie. Tylko przerwijcie raz wreszcie uparte 
stanie na brzegu, skąd nie sięga wzrokiem dalej, niż na odległość wyciągniętej ręki. Majdański 



Krzysztof Kofin 

172 
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chcą więcej dzieci niż biali, czyli że mniej w nich egoizmu”9.  
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maturg Karol Hubert Rostworowski, pisząc w świątecznym numerze ,,Kuriera 
Poznańskiego” z 25 grudnia 1937 r. ,,Kto wie? Kto wie, czy ten Majdański nie 
ma lepszego wzroku, lepszego słuchu, twardszej kości pacierzowej i czy jego 
(zdaniem starych wodzów) „ośla szczęka” nie okaże się najbardziej nowożytną 
bronią? Qui vivra, verra.” (czas to pokaże)11. Ksiądz prof. Konstanty Michalski 
w pośmiertnym artykule poświęconym Rostworowskiemu, pisał, że ,,podo-
bali” mu się Giganci Walentego Majdańskiego, gdyż dostrzegał w nich nowe 
pokolenie, odważne, gotowe do heroicznego wielbienia Boga, ,,podobali mu 
się Giganci, bo sam pragnął światu udowodnić, że w spojrzeniu religijnym nic 
nie maleje lecz wszystko rośnie, rośnie wielkość i małość, dobro i zło, piękno 
i brzydota, dola i niedola w toczących się dziejach ludzkich”12. Ksiądz Henryk 
Weryński, dostrzegał w Majdańskim ducha Ludwika Veuillot’a, ,,bezczelnego 
katolika”, który wciela w życie ,,czyn katolicki na miarę nieprzeciętną”, prze-
pojonego wiarą, że odwaga wśród ludzi uznających się za katolików, staje się 
najwyższą z cnót, a swymi Gigantami ,,dąży do wyrwania polskiego katolicy-
zmu z tuzinkowości i połowiczności na właściwe i jedyne szlaki konsekwentnej 
i zdecydowanej woli”13. Zbigniew Konarzewski na łamach krakowskiego 

9 Tamże, s. 136-137. 
10 Zob. ,,Giganci” Ciekawa książka Walentego Majdańskiego, ,,ABC. Nowiny codzienne” 1937, 
nr 123, s. 4.  
11 K. H. Roztworowski, Nowa wiara, ,,Kurjer Poznański” 1937, nr 588, s. 8; Przedrukowany 
również w ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 14, s. 5. 
12 Ks. K. Michalski, K. H. Rostworowski jako pisarz religijny, ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 30, 
s. 1.  
13 H. Weryński, Giganci, ,,Kultura” 1937, nr 32, s. 8, Weryński zakwestionował jedynie tytuł 
pracy. ,,Wreszcie tytuł omawianej książki. Gdyby chodziło o mnie, dałbym raczej inny. Nie 
wahałbym się przed nazwaniem jej np. „Święci na ulice”. Oczywiście - autor sam zadecyduje 
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14 Z. Konarzewski, Na marginesie książki W. Majdańskiego, ,,Czas” 1937, nr 158, s. 6. 
15 Ks. S. Wyszyński, Recenzja Gigantów, „Ateneum Kapłańskie” 1938, t. 41, s. 201-204.  
16 ,,Chciałbym, aby książkę Majdańskiego przeczytali ci, którzy bają, że katolicyzm jest skostnie-
niem myśli. Skostniała ona w umysłach małych i niesamodzielnych, ale one są winne, nie kato-
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Walenty Majdański na łamach tygodnika ,,Prosto z Mostu”, głośnym ar-
tykułem Oszczędzanie na… dzieciach, zapoczątkował pierwszą antyaborcyjną 
kampanię w II RP17. Powołując się na Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 
9.XII.1931 R., przypomniał czytelnikom, że przyrost naturalny w Polsce 
w 1931 r., wynosił 470.800 obywateli18. ,,W sześć lat później było już tylko 
374.000 przyrostu naturalnego. Ponieważ liczba zgonów stale się u nas zmniej-
sza, a ludności w r. 1937 było o dwa miliony więcej, niż w r. 1931, ów fakt 
zmniejszenia się przyrostu w r. 1937 w porównaniu z 1931 o 96.300 – cokol-
wiek przeraża”19. Według Majdańskiego ,,można by iść w zakład, że rodzi się 
akurat u nas, nic a nic przesadzając, raczej nie ,,dosadzając” – o jakieś dwieście 
pięćdziesiąt tysięcy więcej. No i jeszcze większa rewelacja: tyleż akurat, czyli 
takoż ćwierć miliona – umiera i to tu, gdy się urodzi, w te pędy, natychmiast, 
automatycznie”20, gdyż poddanych zostaje ,,zabiegom” przerwania ciąży. ,,Ro-
dzą się i umierają nielegalnie, zbrodniczo, makabrycznie. Po prostu wyciąga się 
niemowlątka niedonoszone, niedorodzone, ledwie poczęte (jak ,,znawcy” 
twierdzą, najlepiej to zrobić w drugim, trzecim miesiącu), cęgami się je wyrywa 
gwałtem z łona matki za nóżki, za głowę (odpowiednik sanacyjnego ,,za 
mordę”), po czym rozrywa się ,,metodycznie” ciałka dziecka na równe kawałki, 
by się zmieściły… w gazetę, drgające jeszcze cząstki i wyrzuca się ,,zawiniątko” 
na pierwszy lepszy śmietnik”21. Drastyczne metody przerywania życia płodu 
przytaczane przez Majdańskiego, musiały budzić poruszenie i sprzeciw wśród 
katolickich czytelników ,,Prosto z Mostu”. Pisząc o samym ,,zabiegu”, Maj-
dański konsekwentnie używał sarkastycznego sformułowania ,,Dzień Matki”, 
odnoszącego się do dnia, w którym matka dokonuje zabiegu usunięcia ciąży, 
ponownie stając się ,,jałową”. Zmowa między szpitalami i ,,chorymi na ubój 

jest dobrym pilotem w tej wędrówce przez morza”, J. Mosdorf, Bardzo dziwna książka, ,,Prosto 
z Mostu” 1937, nr 19, s. 4. 
17 Artykuł Majdańskiego został przedrukowany we fragmentach m. in.: W. Majdański, Oszczę-
dzanie na… dzieciach, ,,Mały Dziennik” 1938, nr 174-175, s. 2; ,,Merkuriusz Polski” 1938, nr 
32, s. 828-829. O popularności artykułu Majdańskiego świadczą liczne odczyty jego artykułu 
podczas spotkań stowarzyszeń katolickich, np. A.K.O. w Ostrowcu (9 wrzesień 1938 r.), ,,Orę-
downik Ostrowski” 1938, nr 174, s. 2. 
18 Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9.XII.1931 R. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Lud-
ność. Polska, ,,Statystyka Polski, Seria C” 1938, z. 94a, s. 15.  
19 W. Majdański, Oszczędzanie na… dzieciach, ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 29, s. 1.  
20 Tamże. 
21 Tamże. 
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dzieci matkami”, urastają wręcz do rozmiarów biblijnej apokalipsy. Autor kon-
trastował ,,ciche przyzwolenie” na nielegalne aborcje z brakiem odpowiednich 
warunków i miejsc w szpitalach dla kobiet, pragnących urodzić dziecko, a także 
żywotnym interesem narodu, potrzebującym jak żaden inny w ówczesnej Eu-
ropie, siły życiowej i potencjału demograficznego, przekładającego się następ-
nie na potencjał militarny. Majdański wyrażał oburzenie z braku ,,adekwatnej” 
reakcji społeczeństwa na proceder aborcyjny, pytając ,,która z figur, urządzają-
cych ,,Dzień Matki”, była w tym ,,Dniu” choć w jednym ze szpitali i wyrwała 
tam z rąk zawodowego zarzynacza niemowląt polskich przynajmniej jedno bez-
bronne dzieciątko? Która uratowała choć jedną z matek w tym ,,Dniu” od 
dzieciobójstwa”22. Przejawami sprzeciwu społeczeństwa, miałby być ,,najścia” 
na szpitale, lekarzy, ,,matki-trumny”, w miejscach publicznych, miejscach 
pracy i mieszkaniach prywatnych, ,,żółte łaty” i piętnowanie rozpalonym żela-
zem. Dla Majdańskiego zdecydowana konfrontacja z ,,kulturalną rzeźnią dzieci 
polskich”, stała się fundamentem wszystkiego, co osiągnąć musi naród, działa-
niem ważniejszym niż np. budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dzia-
łań tych nie mógł przeprowadzić żaden, wielki ruch katolicki, ,,gdy na straży 
ogniska domowego stoi taka matka, która w nienaturalny sposób nie dopusz-
cza do płodu lub każe swe dzieci systematycznie zarzynać; gdy na czele podsta-
wowej komórki życia chrześcijańskiego, czyli rodziny stoi taki pater familias, 
taki ,,mąż”, ,,ojciec”, który żonie, matce swych dzieci, pozwala na wychucha-
nie, wydmuchanie, wypasienie, utuczenie, wykształcenie i zepsucie – jedynaka 
i na wyskrobanie do czysta pozostałych dziatek”23. 
 Majdański w pierwszej kolejności oskarżał kobiety, które ,,oszczędzają na 
dzieciach”, stwierdzając, że ,,im większa ,,pani”, tym gorliwiej oszczędza… na 
dzieciach. Uprawia takie rzezackie PKO (Państwowe Kasy Oszczędnościowe) 
czy KKO (Komunalne Kasy Oszczędnościowe). Rodzina naszej pani jest 
przede wszystkim instytucją oszczędnościową. Na dzieciach”24. Majdański ar-
gumentował to potrzebą życia na wyższym poziomie materialnym polskich 
dam, którym ciąża i kolejne dziecko uniemożliwia zakup np. kołnierza ze srebr-
nego lisa czy nowych mebli. Radykalizm autora przybierał jednak daleko idącą 
przesadę, m. in. w stwierdzeniu, że ,,jeszcze kilka ,,operacji” i ,,małżonkowie” 

22 Tamże. 
23 Tamże. 
24 Tamże. 
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22 Tamże. 
23 Tamże. 
24 Tamże. 
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kupią sobie plac. Jeszcze kilka – postawią willę. Za zarżnięte dzieci. Za oszczęd-
ności…”25. Autor płynnie przechodził od ,,oszczędzającej matki” do ,,produ-
centa jednego dziecka”, którym w drugiej połowie lat 30-tych stać miał się 
przedstawiciel polskiej inteligencji, pozbawiony odwagi i charakteru, wynika-
jącego z braku licznego, męskiego potomstwa26. Na słabość inteligenta wpły-
wać miało koniunkturalne i pragmatyczne podejście do ojcostwa, działania na 
rzecz zabezpieczenia warunków bytowych wyłącznie jednemu dziecku-synowi 
i liczna mniejszość żydowska. Majdański sugerując wzmożoną prokreację 
wśród byłych żołnierzy Legionów (sześciu synów) i intelektualistów (troje 
dzieci – dokładnie tyle miał sam Walenty Majdański), dostrzegał w niej 
,,szansę” na zniwelowanie wpływu Żydów, koniec ,,paktowania po dziadow-
sku, po józefowsku z mniejszościami, ale rozpieralibyśmy się już dziś, już teraz 
niemniej niż jakieś Niemcy, czy Włochy – centrum Europy”27. Zamiast tego 
według Majdańskiego ,,Wielką Polskę oglądać będzie krew, ale nie wasza! Będą 
biegli do ataku chłopcy, ale już nie wasi – producenciki jednego dziecka, coście 
wymieniali swą krew z ,,drugą żoną” na – psa… lub przehandryczyli swą krew 
z dystyngowaną dziwką na żydowskim dancingu”28. Stąd hasłem przyświecają-
cym polskim inteligentom, na barkach których spoczywać miała demogra-
ficzna przyszłość narodu, stać się powinno zawołanie ,,Przez kołyskę do Wiel-
kiej Polski”. Majdański stawiał przed warstwą inteligencką zadanie wykonania 
,,Piatiletki”, planu pięcioletniego, polegającego na rokrocznym staraniu się 
o kolejnego potomka, kończąc swe rozważanie stwierdzeniem, że ,,na razie 
mamy eunucha woli bardzo wykształconego, ,,na posadzie”, statecznego 
umiarkowańca, czyli producencika jednego dziecka, czyli oszczędzanie wśród 
inteligencji na dzieciach, czyli ogólną niepewność, trzęsawisko, czyli zamiast 

25 Tamże. 
26 ,,Gdyby miał ich dwoje, już miałby więcej śmiałości do tego, by być człowiekiem. Gdyby miał 
troje, miały wnet tyle człowieczeństwa, że przynajmniej raz na tydzień mówiłby głośno wśród 
ludzi, co myśli, nie zważając na żadne przynajmniej tego dnia ,,podsłuchy”. Gdyby miał czworo, 
mówiłby już prawdę samemu szefowi i wszem wobec, i każdemu z osobna i każdego dnia, 
i zawsze – prosto z mostu. Gdyby miał pięcioro, ryczałoby ich, ludzi ,,zależnych”, ojców co-
dziennie, po dziesięć tysięcy o dodatki na żony i dzieci – przed pałacem Rady Ministrów, na nic 
by się nie oglądali, na żadne ,,konsekwencje”, no i już po tygodniu by dodatki otrzymali, a po 
miesiącu stosunki tak zmieniłyby się nad Wisłą, że nawet dygnitarzom opłaciłoby się daleko 
bardziej mieć własną ,,pierwszą” żonę niż ,,parkę” rozwiedzionych szykownych damulek”, 
Tamże.  
27 Tamże. 
28 Tamże. 
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słońca – parchy w herbie”29. Krakowski, żydowski ,,Nowy Dziennik” z 26 
czerwca 1938 r., zarzucił Majdańskiemu, że nie dostrzegał faktu, jakim były 
problemy finansowe polskich rodzin inteligenckich, które nie posiadały dzieci. 
,,Walenty Majdański chciałby walić w pysk, rozwiązując kwestię żydowską, 
która nie zniknie gdy inteligenci będą mieli trójkę dzieci”30.  
 Artykuł Walentego Majdańskiego wywołał poruszenie i szeroką dyskusję 
na łamach samego ,,Prosto z Mostu”31. W numerze z 24 lipca 1938 r., zyskał 
aprobatę ks. Alojzego Franciszka Kowalkowskiego, który dostrzegł odpowied-
nik miejskiego „pan, pani i pies” także na polskiej wsi. Ks. Kowalkowski 
w artykule o wymownym tytule Chłop, chłopka i kundel przypominał, że spo-
łeczność wiejska wciąż pozostaje ,,daleko za miastem, jeśli chodzi o usuwanie 
życia jeszcze nienarodzonego. Już częściej zdarzają się wypadki mordowania 
dzieci, będących owocem ,,wesołej zabawy”32. Ponadto polską wieś dotknąć 
miał według duchownego neomaltuzjanizm, utożsamiany z korzystaniem 
z praw, które daje małżeństwo ,,na próżno” i spadkiem ilości małżeństw wie-
lodzietnych. Duchowny stwierdzał, że ,,mieszczaństwo oszczędza na dzieciach 
dla wygody czy dla lisa lub auta, to biednego naszego chłopa, tego małorol-
nego, zmusza do tego po prostu nędza. Rzecz jasna, że zarówno ze stanowiska 
wiary takoż troski o przyszłość Narodu nie zgodzimy się nigdy na ograniczenie 
potomstwa”33. Autor dostrzegając proces depopulacji polskiej wsi, miał pełną 
świadomość, że jest ona wynikiem biedy i głodu oraz braku odpowiedniej re-
formy rolnej. Warunkiem koniecznym dla przywrócenia ,,naturalnego” stanu 
przyrostu naturalnego na polskiej wsi, było według ks. Kowalkowskiego znik-
nięcie tzw. ,,poniatówek”, powstałych licznie w drugiej połowie lat 30-tych 
z inicjatywy ministra rolnictwa i reform rolnych Juliusza Poniatowskiego, tych 
,,paskudnych nor, ciemnych, wąskich, zadymionych, gdzie w jednej dziurze 
gnieździ się rodzina licząca z 8-10 głów”34. Same ,,Poniatówki” złożone z nie-
wielkiego domu, obejścia i drewnianej stodoły, powinny trafiać w ręce ,,pary 

29 Tamże. 
30 Pan Walenty z ,,Prosto z Mostu” chce walić w pysk…, ,,Nowy Dziennik” 1938, nr 174, s. 10. 
31 Redakcja ,,Prosto z Mostu” podała do informacji fakt, że ,,Giganci” Walentego Majdańskiego 
sprzedali się w nakładzie 8 tys. egzemplarzy. ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 33, s. 2. Fakt ten wspo-
mina także Czesław Maliński w recenzji ,,Gigantów” na łamach ,,Kultury”, Cz. Maliński, 
O ,,nieżyciowej książce”, ,,Kultura” 1938, nr 34, s. 3.  
32 A. F. Kowalkowski, Chłop, chłopska i kundel!, ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 33, s. 2. 
33 Tamże.  
34 Tamże. 
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25 Tamże. 
26 ,,Gdyby miał ich dwoje, już miałby więcej śmiałości do tego, by być człowiekiem. Gdyby miał 
troje, miały wnet tyle człowieczeństwa, że przynajmniej raz na tydzień mówiłby głośno wśród 
ludzi, co myśli, nie zważając na żadne przynajmniej tego dnia ,,podsłuchy”. Gdyby miał czworo, 
mówiłby już prawdę samemu szefowi i wszem wobec, i każdemu z osobna i każdego dnia, 
i zawsze – prosto z mostu. Gdyby miał pięcioro, ryczałoby ich, ludzi ,,zależnych”, ojców co-
dziennie, po dziesięć tysięcy o dodatki na żony i dzieci – przed pałacem Rady Ministrów, na nic 
by się nie oglądali, na żadne ,,konsekwencje”, no i już po tygodniu by dodatki otrzymali, a po 
miesiącu stosunki tak zmieniłyby się nad Wisłą, że nawet dygnitarzom opłaciłoby się daleko 
bardziej mieć własną ,,pierwszą” żonę niż ,,parkę” rozwiedzionych szykownych damulek”, 
Tamże.  
27 Tamże. 
28 Tamże. 
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słońca – parchy w herbie”29. Krakowski, żydowski ,,Nowy Dziennik” z 26 
czerwca 1938 r., zarzucił Majdańskiemu, że nie dostrzegał faktu, jakim były 
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przyrostu naturalnego na polskiej wsi, było według ks. Kowalkowskiego znik-
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gnieździ się rodzina licząca z 8-10 głów”34. Same ,,Poniatówki” złożone z nie-
wielkiego domu, obejścia i drewnianej stodoły, powinny trafiać w ręce ,,pary 

29 Tamże. 
30 Pan Walenty z ,,Prosto z Mostu” chce walić w pysk…, ,,Nowy Dziennik” 1938, nr 174, s. 10. 
31 Redakcja ,,Prosto z Mostu” podała do informacji fakt, że ,,Giganci” Walentego Majdańskiego 
sprzedali się w nakładzie 8 tys. egzemplarzy. ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 33, s. 2. Fakt ten wspo-
mina także Czesław Maliński w recenzji ,,Gigantów” na łamach ,,Kultury”, Cz. Maliński, 
O ,,nieżyciowej książce”, ,,Kultura” 1938, nr 34, s. 3.  
32 A. F. Kowalkowski, Chłop, chłopska i kundel!, ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 33, s. 2. 
33 Tamże.  
34 Tamże. 
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małżeńskiej typu pan, pani pies”, które w niedziele nie uczestniczyły w mszy 
świętej, lecz na prowincji szukały wytchnienia od zgiełku wielkich miast. 
Drugą koniecznością w dążeniu do poprawy warunków życia polskiego chłop-
stwa, było zdaniem ks. Kowalkowskiego całkowite pozbawienie Żydów 
wpływu na życie polskie, ,,wtedy chłop polski i rzemieślnik nie będzie już prze-
żywał bolesnej tragedii przymusowego ograniczania potomstwa, wtedy rdzeń 
Narodu wybrnie szczęśliwie z konfliktu z własnym sumieniem”35. 
 Na łamach ,,Prosto z Mostu” do polemiki z Walentym Majdańskim sta-
nęły również dwie autorki, prezentując kobiece spojrzenie na kwestie przery-
wania ciąży i oskarżeń kobiet o oszczędzanie na dzieciach. Teresa Dmochowska 
w artykule Vivere pericolosamente (Żyć jak najniebezpieczniej)36, pomimo po-
czątkowej krytyki wobec Majdańskiego, stwierdzając że autor popełnił błąd, 
koncentrując własne rozważania wyłączne na warstwie inteligenckiej oszczę-
dzającej na dzieciach, co zakreśla jej ramy ,,dość elitarnie i wąsko”, podzielała 
większość tez Majdańskiego, pisząc, że ,,kobieta, jeżeli zechce być szczera, po-
wie nam rzecz, którą Panu się wyda wręcz fantastyczną. Oto, że jej najwięk-
szym marzeniem, jest i będzie zawsze dziecko. Jeśli go nie miała wcale, to śni 
o nim po nocach, przy boku męża, który jej przed chwilą najdokładniej wytłu-
maczył, że trzeba poczekać, aż będą lepiej sytuowani”37. Dmochowska pisząc 
o silnej potrzebie macierzyństwa, miała na uwadze również fakt, że zmiany za-
chodzące w społeczeństwie, jak np. ,,równouprawnienie” i feminizm doprowa-
dzić miały do sytuacji, w której niepracująca kobieta staje się darmozjadem, 
korzystającym z luksusu i „dopustu Bożego”. Sam mężczyzna ,,pokrywający się 
płaszczykiem ustępliwości własne wygodnictwo, powitał aż nader uprzejmie 
ulegalizowaną sposobność przerzucenia na barki towarzyszki połowy ciężaru, 
wielkodusznie zwalniając ją w zamian za to z… macierzyństwa, czym znów, 
podstępnie, samemu sobie ujął kłopotu”38. Według Dmochowskiej pragnienie 
macierzyństwa uginało się pod ,,cyframi” męża i jego własnego tchórzostwa, 
,,niczym Justyna, główna bohaterka powieści ,,Granica” Zofii Nałkowskiej, 
której dolega , »»nic innego jak myśl, że dziecko jej ani jeden jedniuteńki dzień 
świata nie oglądało««, a mściwość w stosunku do Zenona, nie płynie wszak 

35 Tamże. 
36 T. Dmochowska, Vivere pericolosamente, ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 33,s. 2.  
37 Tamże. 
38 Tamże. 
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z żalu za to, że ją porzucił, ani z żadnych konkretnych pretensji do niego, lecz 
z instynktownego odczucia, że gdyby jego stosunek był bardziej pozytywny, 
mniej tchórzowski, to by nie uczyniła nigdy tego kroku, który miał ją dopro-
wadzić do granic obłędu”39. Dmochowska dostrzegała fakt, że w polskim spo-
łeczeństwie nie brakuje mężczyzn gotowych do materialnych wyrzeczeń, z ra-
dością witających na świecie kolejne potomstwo, nie myślących nigdy o bez-
bożnym spędzaniu płodu. Zwracając się ku ewangelicznym tonom, Dmo-
chowska sugerowała, że naród wciąż posiada ,,niezwykłe zasoby energii ducha”, 
a same kobiety gotowe są wypełnić zawołanie: ,,Ojczyzna potrzebuje dzieci, jak 
najwięcej”, lecz muszą w tym celu popaść w głęboką ,,psychozę”, postulowaną 
na ulicach, prasie, literaturze, konfesjonale i w rozmowach prywatnych, uświę-
coną wiarą katolicką40. 
 Zofia Koczyńska w artykule Przez kołyskę do Wielkiej Polski41, zarzuciła 
Majdańskiemu, że za śmierć ćwierć miliona dzieci rocznie, obarczał winą 
przede wszystkim kobiety. ,,Dziwi się (W. Majdański) i oburza, że za takie 
zbrodnie nie bije się po twarzy, matek zbrodniarek i doktorów zbrodniarzy! 
(…) Czyż winą kobiet jest to, że mężczyzna dziś zarabia tyle, iż o utrzymaniu 
rodziny z tej pensji mowy być nie może? Wspólna praca jej i jego w warstwie 
inteligenckiej daje najczęściej poborów łącznie 200 zł miesięcznie”42, zatem na 
wynajęcie kawalerki. Koczyńska tłumacząc konieczność dokonywania aborcji 
niskimi zarobkami mężów, kontrastuje ją z pomocą socjalną dla rodzin wielo-
dzietnych w państwach totalitarnych: nazistowskiej III Rzeszy i faszystowskich 
Włoszech, domagając się podobnych rozwiązań w Polsce, poprzez zapewnienie 
kobietom-matkom godziwych warunków życia, mieszkań i podwyżek pensji. 
Krytykując tezy o wyższych przywilejach dla np. synów Legionistów, Koczyń-
ska stwierdzała zdecydowanie, że ,,nie wolno powiedzieć matce, że do gimna-
zjum państwowego może dostać się tylko syn, czy córka odznaczonego najwyż-
szymi orderami lub legionisty, a dopiero pozostałe miejsca będą oddawane 
dzieciom urzędników, i zwykłym śmiertelnikom. Nie wolno od kobiety-matki 
wymagać dzieci, ,,dużo dzieci” a nie dać jej warunków do urodzenia, wycho-
wania i wykształcenia tych dzieci. Jeżeli problem uzdrowienia życia rodzinnego 

39 Tamże. 
40 Tamże. 
41 Z. Koczyńska, Przez kołyskę do Wielkiej Polski, ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 33, s. 2. 
42 Tamże. 
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35 Tamże. 
36 T. Dmochowska, Vivere pericolosamente, ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 33,s. 2.  
37 Tamże. 
38 Tamże. 
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zjum państwowego może dostać się tylko syn, czy córka odznaczonego najwyż-
szymi orderami lub legionisty, a dopiero pozostałe miejsca będą oddawane 
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39 Tamże. 
40 Tamże. 
41 Z. Koczyńska, Przez kołyskę do Wielkiej Polski, ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 33, s. 2. 
42 Tamże. 
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zostanie rozwiązany w sposób zasadniczy, to wtedy znikną matki zbrodniarki 
z musu, a zostaną tylko istotnie winni dokonywanych zbrodni, dla których 
prawo winno znaleźć środki i kary. Zbyt ostro p. Majdański osądził kobiety – 
a zbyt mało obwinił prawdziwych winowajców”43. 
 Dyskusja na łamach tygodnika ,,Prosto z Mostu” zaowocowała kolejnym 
artykułem Majdańskiego Bez oręża44, w którym odpowiedział m. in. na zarzut 
Z. Koczyńskiej, o niskich płacach urzędników, przypominając że to Ustawa 
z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonariuszy publicznych i woj-
ska45, doprowadziła do spadku przyrostu naturalnego oraz wzrostu popularno-
ści nowego typu rodzin: pan, pani i pies (dygnitarze) i funkcjonariusz, funk-
cjonariuszka i jedno dziecko (urzędnicy niższego szczebla). Ponadto Majdański 
wyrażał głęboki niepokój w związku z Rozporządzeniem Ministra Spraw We-
wnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rze-
czypospolitej o wykonywaniu praktyki lekarskiej46, które doprowadzić miało 
do stanu, gdzie kobieta otrzyma ,,rzeźnię” na miejscu47, w myśl art. 1. 4) w art. 
6. w ust. (4) wyrazy: ,,Stałe wykonywanie praktyki lekarskiej” zastępuję się wy-
razami: ,,Wykonywanie praktyki lekarskiej w miejscu stałym”48. Lekarz odby-
wający praktykę na prowincji, zetknąwszy się z powszechną biedą, narażony 
zostanie według Majdańskiego na nieustanną walkę z własnym sumieniem 
a potrzebami materialnymi, oraz możliwością ,,dodatkowego zarobkowania”, 
których ,,cena się dziś waha trzydzieści do pięćdziesięciu złotych ,,od sztuki”, 
przeciętna tedy pokusa ta zjawi się jeszcze w tym roku z niebywałą siłą wymowy 
przed każdym młodym lekarzem wiejskim…”49. Majdański wzywał lekarzy do 
zachowywania etyki chrześcijańskiej, zaprzestania rzezi polskich dzieci i popar-
cia akcji ,,Miesiąc Miłosierdzia” dla dzieci za życia skazanych na śmierć, pisząc, 
że ,,nie obronią się same. Nie mają kłów, pazurów ni lancetów. Są – ,,bez 

43 Tamże. 
44 W. Majdański, Bez oręża, ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 37, s. 1. Artykuł przedrukowany we 
fragmentach także w ,,Gazecie Węgrowskiej” z 30 sierpnia 1938 r., nr 197, s. 3. 
45 Ustawa z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonariuszy publicznych i wojska, (Dz. 
U. 1923 nr 116, poz. 924). 
46 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. o zmianie rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o wykonywaniu praktyki lekarskiej, (Dz. U. 1938 nr 57, poz. 449). 
47 W. Majdański, Bez oręża…, s. 1. 
48 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. … . 
49 W. Majdański, Bez oręża…, s. 1. 
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oręża”. A grożą im drapieżne, chciwe czterdziestozłotowych datków, ręce leka-
rzy; wyją o łamanie ich członków niewinnych – te Żydy, co na wołaniu 
o śmierć dzieci polskich i na opisywaniu łajdactw dorobili się w Polsce… sławy 
i koryta; grozi brak łóżek w szpitalach dla matek, gdy zlegną; grozi moda 
,,szczupłej linii”, moda małżeństw bez dzieci, bezrobocie, prawa, bezprawie, 
nędza; grozi nawet własna matka, co woli wygodę do dziecka”50. Majdański 
w biblijnym duchu wzywał do obrony ,,zastępów” dzieci nienarodzonych, 
które mają prawo przyjść na świat, a nie ginąć przed otrzymaniem chrztu świę-
tego. Zatem akcja na rzecz ,,Miesiąca Miłosierdzia” przybrać miała charakter 
krucjaty pod hasłem: ,,bez noża do dziecka. Bez oręża”51.  
 Głośnym echem w polskiej prasie odbiła się konfiskata ,,Gazety Narodo-
wej” w Częstochowie, w której przedrukowano artykuł Majdańskiego o osz-
czędzaniu na dzieciach. W mieście, gdzie wpływy Narodowej Demokracji, od 
początku istnienia II RP, zawsze były silne, władzę sprawował starosta Kazi-
mierz Kühn oraz wojewoda kielecki Władysław Dziadosz, który wspominał, 
że ,,wychodząca w Częstochowie ,,Gazeta Narodowa” posiada szczególne na-
stawienie opozycyjne i ton wybitnie bojowy. Postawa ta pisma w konsekwencji 
naraża je na częste konfiskaty, których dotychczasowa ilość osiąga cyfrę 50-ciu 
w ciągu niespełna 3 lat istnienia organu”52. Z pozoru błahą konfiskatę pisma, 
nagłośnił ,,Warszawski Dziennik Narodowy” przypominając 18 sierpnia 1938 
r., że ,,Częstochowa przoduje w konfiskacie prasy, około 100 numerów 
w 5 lat”53, oraz relacja tygodnika ,,Prosto z Mostu”. ,,Oto głośny artykuł Wa-
lentego Majdańskiego ,,Oszczędzanie na… dzieciach”, który drukowaliśmy 
w ,,Prosto z mostu” bez żadnych przeszkód ze strony cenzury, który był na-
stępnie w wyjątkach przedrukowany przez szereg pism w Polsce (,,Głosie Na-
rodu”, ,,Małym Dzienniku”, ,,Merkuriuszu Polskim”, ,,Jutrze Pracy”, około 
którego wywiązała się już duża dyskusja publiczna – został skonfiskowany 
w Częstochowie, gdy go przedrukowała tamtejsza ,,Gazeta Narodowa” z dnia 
31 lipca rb.). Pan starosta częstochowski uznał widocznie, że walka z depopu-
lacją Polski jest czynem… antypaństwowym i artykuł, któremu nic nie miały 

50 Tamże. 
51 Tamże. 
52 Cyt za: W. Mielczarek, Polska prasa społeczno-polityczna w Częstochowie w latach 1918-1939, 
,,Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1981, nr 20/3, s. 65.  
53 Do dziejów cenzury w Polsce, przyczynek wartościowy, ,,Warszawski Dziennik Narodowy” 1938, 
nr 225, s, 5.  
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zostanie rozwiązany w sposób zasadniczy, to wtedy znikną matki zbrodniarki 
z musu, a zostaną tylko istotnie winni dokonywanych zbrodni, dla których 
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43 Tamże. 
44 W. Majdański, Bez oręża, ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 37, s. 1. Artykuł przedrukowany we 
fragmentach także w ,,Gazecie Węgrowskiej” z 30 sierpnia 1938 r., nr 197, s. 3. 
45 Ustawa z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonariuszy publicznych i wojska, (Dz. 
U. 1923 nr 116, poz. 924). 
46 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. o zmianie rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej o wykonywaniu praktyki lekarskiej, (Dz. U. 1938 nr 57, poz. 449). 
47 W. Majdański, Bez oręża…, s. 1. 
48 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1938 r. … . 
49 W. Majdański, Bez oręża…, s. 1. 
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50 Tamże. 
51 Tamże. 
52 Cyt za: W. Mielczarek, Polska prasa społeczno-polityczna w Częstochowie w latach 1918-1939, 
,,Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1981, nr 20/3, s. 65.  
53 Do dziejów cenzury w Polsce, przyczynek wartościowy, ,,Warszawski Dziennik Narodowy” 1938, 
nr 225, s, 5.  
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do zarzucenia władze w Warszawie, na swoim podwórku częstochowskim po 
prostu skonfiskował. Nie mając przedstawicielstwa w Sejmie, pozwalamy sobie 
niniejszym zgłosić dziennikarską interpelację do p. premiera i ministra spraw 
wewnętrznych, Gen. Składowskiego: Czy wiadome jest mu postępowanie sta-
rosty częstochowskiego, który skonfiskował artykuł, bez przeszkód drukowany 
w innych miastach Polski i to artykuł głęboko patriotyczny, nabrzmiały troską 
o zmniejszanie się przyrostu naturalnego ludności. Drugiego stereotypowego 
pytania (,,co zamierza czynić, by na przyszłość”) nie formułujemy, nie mamy 
bowiem po temu parlamentarnych uprawnień. Sądzimy jednak, że p. premier 
coś znaczy. Opinia publiczna specjalnie sprawy tej konfiskaty nie może zbaga-
telizować i winna dopilnować, by rzecz gruntowne wyjaśniono. Zatwierdzenie 
bowiem tej konfiskaty oznaczałoby niejako oficjalną sankcję, iż nawoływanie 
do zwiększenia przyrostu ludności w Polsce jest… zakazane. Pozostaje jeszcze 
interpelacja dziennikarska redakcji ,,Prosto z Mostu” do premiera, który wi-
nien zbadać dokładnie motywy konfiskaty cenzora częstochowskiego i zainte-
resować się w ogóle praktykami i persnonaliami cenzury częstochowskiej. Opi-
nia publiczna o konfiskacie tej nie zapomni”54. ,,Warszawski Dziennik Naro-
dowy” z 30 sierpnia 1938 r. pisał, że zgodnie z procedurą prasową konfiskata 
musi w ciągu miesiąca zostać zatwierdzona przez Sąd Okręgowy55. ,,Tymcza-
sem dowiadujemy się z ,,Orędownika”, że Sąd Okręgowy na posiedzeniu nie-
jawnym w dn. 13 sierpnia b. r. (w składzie s. o. J. Terpiłowskiego, s. o. St. 
Chrapowickiego i p. o. s. gr. A. Redera) zatwierdził konfiskatę, zarządzoną 
przez starostę częstochowskiego. Postanowienie sądu opiera się na art. 27 i 29 
dekretu prasowego a to wobec cech przestępstwa o wykroczeniach. Inaczej mó-
wiąc sąd stanął na stanowisku, że artykuł Majdańskiego rozpowszechnia fał-
szywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny”56.  

W związku z niejawnym postanowieniem sądu, w obronę Majdańskiego 
wziął sam redaktor ,,Prosto z Mostu”, Stanisław Piasecki, przypominając o ka-
tastrofalnych w skutkach dla polskiej demografii ,,harcach publicystycznych 

54 Sprawa konfiskaty artykułu Majdańskiego, ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 38,s. 7.  
55 Dzieje pewnego artykułu. Dojdzie do sensacyjnej rozprawy sądowej, ,,Warszawski Dziennik Na-
rodowy” 1938, nr 237, s. 5; Sprawa konfiskaty artykułu Majdańskiego, ,,Prosto z Mostu” 1938, 
nr 38, s. 7. 
56 Sprawa konfiskaty artykułu Majdańskiego…, s. 7. 
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Boya i towarzyszek Krzywickich, proponujących swobodę seksualną i ograni-
czenie urodzin z natchnienia dra Magnusa Hirschfelda nieprawdopodobne. 
A jednak… Przecież nie gdzie indziej, jak na łamach jednego z dwóch naczel-
nych organów rządowych, w ,,Kurierze Porannym”, potem zaś w ,,Wiadomo-
ściach Literackich” korzystających ówcześnie z pełnego poparcia M S. Z. dru-
kowane były kolejna i Dziewice konsystorskie i Piekło kobiet i apologie homo-
seksualizmu, apoteozy rubinrautyzmu”57. Piasecki konfrontował to ze stanem 
prawnym w ZSRR, gdzie homoseksualizm i przerywanie ciąży karano 10 let-
nim pozbawieniem wolności, przypominając również o działalności dra Ma-
gnusa Hirschfelda na rzecz równouprawnienia dla homoseksualistów i zniesie-
nia paragrafu 175, głoszącego, że homoseksualizm to ,,przeciwny naturze nie-
rząd” oraz zamordowaniu w Monachium Ernsta Röhma, twórcy Sturmabtei-
lung (SA), zdeklarowanego homoseksualisty. Stanisław Piasecki zdecydowanie 
potępił działalność Boya-Żeleńskiego, obwiniając go o 26,6% spadek przyro-
stu ludności, za co w nagrodę ,,powołany został do Akademii Literatury i od-
znaczony nagrodą miasta stołecznego Warszawy”58. Redaktor ,,Prosto z Mo-
stu” stwierdzał dobitnie, że Majdański jako pierwszy działacz na rzecz dzieci 
nienarodzonych przeszedł z głębokiej defensywy do ofensywy, począwszy od 
książki Giganci, która stała się jedyną przeciwwagą dla tez Boya, Krzywieckiej, 
,,Wiadomości Literackich” i prasy lewicowej, a kończąc na jego antyaborcyjnej 
krucjacie wszczętej na łamach ,,Prosto z Mostu”. Piasecki bronił sformułowań 
Majdańskiego o ryzyku czekającym na lekarzy, pracujących w biednych 
wsiach, którzy ,,muszą być wychowani po katolicku, nie propagować aborcji. 
To są te ,,brednie” Majdańskiego. (…) Gdy nic się u nas nie robi w kierunku 
przerywania katastrofalnego spadku przyrostu ludności, tak typ walki, jak Maj-
dańskiego, jest niezbędny i konieczny… (…) Trzeba bowiem w tej walce za-
stosować metody takie, które by poruszyły bierność, które by nareszcie wywo-
łały przewrót w myśleniu”. (…) Tak więc Boy-Żeleński za swoją akcję propa-
gowania zmniejszania przyrostu ludności został akademikiem literatury, jego 
Piekło kobiet jest we wszystkich bibliotekach – a Majdański, walczący o zwięk-
szenie przyrostu ludności Polski i piętnujący ubój nienarodzonych niemowląt 
– oskarżony został o ,,nieobyczajny wybryk””59. 

57 S. Piasecki, Nieobyczajny wybryk, ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 39, s. 1. 
58 Tamże. 
59 Tamże. 
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54 Sprawa konfiskaty artykułu Majdańskiego, ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 38,s. 7.  
55 Dzieje pewnego artykułu. Dojdzie do sensacyjnej rozprawy sądowej, ,,Warszawski Dziennik Na-
rodowy” 1938, nr 237, s. 5; Sprawa konfiskaty artykułu Majdańskiego, ,,Prosto z Mostu” 1938, 
nr 38, s. 7. 
56 Sprawa konfiskaty artykułu Majdańskiego…, s. 7. 
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57 S. Piasecki, Nieobyczajny wybryk, ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 39, s. 1. 
58 Tamże. 
59 Tamże. 
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Eugeniusz Myczka pisał na łamach ,,Prosto z Mostu” z 30 października 
1938 r., że wystąpienie Majdańskiego przeciwko zabijaniu życia poczętego, jest 
,,zdrowym odruchem przeciw bezdrożom myśli i czynów ludzkich, zagrażają-
cych żywotności moralnej i biologicznej narodu”60. Myczka, który jednoznacz-
nie opowiedział się przeciwko aborcji, uważał że jest ona nie tylko sprzeczna 
z nauczaniem Kościoła, lecz godzi w naturalne prawo każdego narodu do roz-
woju, wymagając od obywateli wypełnienia obowiązku rozrodczości. Według 
autora polskie społeczeństwo nie wypełniało należycie tego obowiązku, co 
miało być dowodem ,,upadku religijności społeczeństwa polskiego, do czego – 
trzeba to mocno podkreślić – przyczyniła się w znacznej mierze antykatolicka 
propaganda. Dość wspomnieć boy’izm oraz szerzenie ,,świadomego macie-
rzyństwa” (właściwie ,,świadomej ucieczki od małżeństwa”) przez prądy lewi-
cowe. W bogatym repertuarze ponętnych argumentów wysuwają się tu na 
pierwszy plan – społeczne. Po co ludzie biedni – a takich jest w Polsce najwięcej 
– mają mieć dużo dzieci, skoro nie można zapewnić im elementarnych warun-
ków bytu?”61. Myczka z żalem stwierdzał, że pogląd ten przeniknął do sfer rzą-
dowych, które nie wierząc w możliwość uzdrowienia gospodarki, opowiedziały 
się za ,,usunięciem” problemu kolejnych pokoleń bezrobotnych robotników. 
Myczka przypomniał ustawę uposażeniową, potępianą przez Majdańskiego, 
która walnie przyczynić miała się do załamania się przyrostu naturalnego wśród 
klasy urzędniczej.  
 Antyaborcyjna kampania Walentego Majdańskiego na łamach ,,Prosto 
z Mostu”, która odbiła się szerokim echem w całej przedwojennej Polsce, prze-
rodziła się w kampanię na rzecz polskich, katolickich rodzin, stanowiących 
podstawową jednostkę społeczną. Działalność publicystyczna Majdańskiego 
w 1938 r., stała się zaledwie niewielkim przyczynkiem w walce z bezbożnym 
procederem spędzania płodu i ,,świadomym macierzyństwem” głoszonym 
przez Boya-Żeleńskiego. To z inicjatywy Majdańskiego i Zofii Trzcińskiej-Ka-
mińskiej w 1947 r. powstała pierwsza w Polsce katolicka poradnia małżeńsko-
rodzina. 
 
 

60 E. Myczka, Obowiązek produkcji, ,,Prosto z Mostu” 1938, nr 47, s. 2.  
61 Tamże. 
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Summary 

Anti-abortion campaign 
on the pages of the “Prosto z Mostu” 

in the second half of the 1930s 
 
 

The article presents an anti-abortion social campaign, conducted on the 
pages of the weekly ,,Prosto z Mostu” in the second half of the 1930s, stigma-
tizing the termination of pregnancy at any stage and for whatever reason, and 
the fashion of having one child.  
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