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M I Ę D Z Y  H I S T O R I Ą  A  G E O P O L I T Y K Ą  
 

Wstęp 
 
 
W ostatnich latach można zaobserwować w naukach 

humanistycznych i społecznych tendencję promującą 
interdyscyplinarność badań. Idąc niejako tym tropem 
grupa młodych badaczy wywodzących się z różnych 
ośrodków naukowych w Polsce podjęła się inicjatywy 
napisania artykułów z zakresu szeroko pojętej historii, 
politologii oraz geopolityki. Wszystkie powyższe dzie-
dziny łączą bowiem dwa niezmienne elementy, jakimi są 
człowiek oraz jego związki z planetą na której podej-
muje on swoje działania społeczno-polityczne. Każda ze 
wspomnianych dyscyplin naukowych rozpatruje te za-
leżności z innej perspektywy, nie zmienia to jednak 
faktu, że wnioski z nich płynące często dotyczą tych 
samych procesów i zjawisk. Pozwala to na opisanie 
rzeczywistości, w której egzystuje człowiek z szerokiej 
i wielopłaszczyznowej perspektywy, co niewątpliwe 
wzbogaca naszą wiedzę o świecie, jako środowisku 
działalności człowieka. 

Zamieszczone w niniejszym tomie teksty są dość róż-
norodne, wszystkie jednak łączy podstawowa kwestia – 
interdyscyplinarność prowadzonych badań. Monografię 
otwiera artykuł Roberta Potockiego na temat „Powrotu 
historii” w ujęciu współczesnego geopolityka Roberta 
Kagana. Leszek Sykulski zdecydował się w swoich ro-
zważaniach podjąć ciekawą, aczkolwiek dotychczas 
niedostatecznie zbadaną, kwestię rozumowania abduk-
cyjnego w procesie badawczym w geopolityce, tworząc 
tym samym przyczynek do epistemologii tej dziedziny 
wiedzy. Dawid Madejski skierował swoje zainteresowa-
nia na koncepcję budowy osi Warszawa-Berlin w publi-
cystyce Władysława Studnickiego. Radosław Domke zajął 
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się analizą języka propagandy w pierwszym pięcioleciu 
Polski Ludowej, który stanowił m.in. ważny element 
przy kształtowaniu świadomości geopolitycznej Pola-
ków po II wojnie światowej. Marta Kasztelan skoncen-
trowała się w swoim artykule na problematyce percepcji 
„wydarzeń marcowych” 1968 roku w prasie polskiej. 
Tomasz Wójtowicz podjął się analizy bardziej współcze-
snej problematyki, mianowicie dwóch ostatnich wojen 
w Zatoce Perskiej (1991 r. i 2003 r.), koncentrując się na 
aspekcie militarnym. Szymon Pilarz w swoim artykule 
na temat kolei Berlin-Bagdad podjął temat ekspansji 
imperializmu niemieckiego na Bliskim Wschodzie, co 
było ważnym elementem budowania koncepcji Mitteleu-
ropy. Przemysław Adamski zajął się w swoich badaniach 
historią miejsca spoczynku pułkownika Walerego Sław-
ka, dotykając w swoich rozważaniach również proble-
matyki myśli politycznej wybitnego międzywojennego 
polityka. Poniższe opracowanie zamyka artykuł Leszka Sy-
kulskiego niejako syntetyzujący, w sensie metodologi-
cznym, problematykę szeroko rozumianej geopolityki. 

Oddając do rąk czytelników poniższy tom kierujemy 
się przede wszystkich chęcią dotarcia do osób, którym nie 
obce jest pojmowanie procesów historycznych w aspekcie 
holistycznym, nie oderwanym ani od danych realiów 
politycznych, ani od warunków naturalnych wśród któ-
rych te procesy mają miejsce. Pozostaje nam mieć nadzie-
ję, iż opracowanie to pozwoli odnaleźć czytelnikom 
czasami z pozoru niezauważalne związki historii z geo-
polityką i zachęci do rozwoju dalszych interdyscyplinar-
nych badań w tej, zaniedbanej dotychczas, materii. 
 

Radosław Domke



M I Ę D Z Y  H I S T O R I Ą  A  G E O P O L I T Y K Ą  
 

Robert Potocki 
(Zielona Góra) 
 
 
 

 „Powrót historii” w ujęciu Roberta Kagana 
 
Na początku lat 90. XX w. amerykański neoKon-

serwatysta o japońskich korzeniach Francis Fukuyama, 
obserwując wydarzenia „Jesieni Narodów” (1989-1991) 
w Europie Środkowo-Wschodniej, Wschodniej i Chi-
nach, wysunął dość śmiałą tezę, że wypadki te oznaczają 
kres dotychczasowego postrzegania szeroko pojmo-
wanej polityki, iż nadchodzi epoka „końca historii”, 
której zwieńczeniem będzie globalny tryumf liberalnej 
demokracji, praw człowieka w rozumieniu zachodnim 
oraz zasad wolnego rynku1. Idea ta odbiła się niebawem 
dość szerokim echem na całym świecie i stała się swego 
rodzaju „samospełniającym proroctwem” na podstawie, 
którego USA i UE usiłowały budować kontury post-
zimnowojennego ładu globalnego2. Niemniej jednak 
trzeba przyznać, że na tle koncepcji „zderzenia cywi-

                                                      
1 F. F ukuyama, Koniec historii i ostatni człowiek, Poznań 1997.  
2 Z perspektywy przełomu XX i XXI wieku rewizji tego poglądu 

dokonał sam wzmiankowany autor. W jego opinii koncepcja „końca 
historii” została w pewien sposób zdezaktualizowana (odłożona 
w czasie) przez  samą naukę, a szczególnie rozwój bioinżynierii, 
która stanowi nie tylko zagrożenie dla integralności osoby ludzkiej, 
lecz stwarza ponadto szerokie możliwości do biologicznej manipula-
cji całymi społeczeństwami. Ponadto na gruncie nauk politycznych 
problemem międzynarodowym okazał się konflikt asymetryczny 
oraz istnienie państw dysfunkcyjnych. Por.: i d em, Koniec człowieka: 
Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Kraków 2004; i d em, 
Budowanie państwa: Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 
2005. 
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lizacji” Samuela Huntingtona, idei renesansu etno-
nacjonalizmów Europy Johna Mearsheimera, czy „epoki 
globalnej anarchii” Roberta Kaplana, wizja F. Fukuyamy 
wyrażała najbardziej optymistyczną wizję ładu glo-
balnego. 

Polemikę z tymi poglądami podjął niebawem Richard 
Haass, który zauważył, że współczesne koncepcje ładu 
globalnego borykają się z trzema zasadniczymi pro-
blemami: 

1. Rozluźnieniem dotychczasowych stosunków mię-
dzynarodowych, przejawiającym się w postaci pow-
stania nowych ośrodków władzy, dalszym rozpro-
szeniem władzy oraz kwestionowaniem dotychczaso-
wych norm życia publicznego; 

2. Osłabieniem państwa narodowego wskutek naras-
tania procesów globalizacji, internacjonalizacji i rewo-
lucji informatycznej; 

3. Upadkiem systemu komunistycznego, który spra-
wił, że demokracja i kapitalizm stały się jedyną realną 
alternatywą dla wszelkiego rodzaju autokracji3.   

W jego opinii ład postzimnowojenny będzie zatem 
nie tyle zderzeniem wartości demoliberalnych z glo-
balną anarchią, lecz epoką deregulacji, w czasie której 
USA powinny objąć rolę „rozważnego szeryfa”. W tym 
też celu zaproponował on cały katalog zasad, jakimi 
powinny się kierować Stany Zjednoczone tworząc 
podwaliny „pokoju imperialnego” oparte na zasadach 
liberalnego „imperium dobra”4. Założenia swe określił 

                                                      
3 R. Ha a s , Rozważny szeryf: Stany Zjednoczone po zimnej wojnie, 

Warszawa 2004, s. 45-69. 
4 Ibidem, s. 70-104. Pojęcie liberalnego „imperium dobra” na okre-

ślenie USA po 11 IX 2001 roku wprowadził do obiegu w naukach 
społecznych Niall Ferguson. Por.: i d em, Colosus: The Price of Amer-
ica’s Empire, New York 2004. 
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mianem doktryny regulacji. I co warto podkreślić zasady 
te legły następnie u podstaw tego co nazwano nieco 
później doktryną Busha5.  

Niemniej jednak to właśnie wspomniane wyżej neo-
konserwatywne koncepcje F. Fukuyamy i R. Haassa 
legły u podstaw najnowszej rozprawy Roberta Kagana: 
The Return of History and the End of Dreams („Koniec 
snów: powrót historii”)6 twórcy słynnego już stwier-
dzenia, że „Europejczycy są z Wenus, a Amerykanie 
z Marsa”7. Autor ten zwraca przede wszystkim uwagę, 
że wraz z końcem epoki Busha (2000-2008), „świat po-
nownie znormalniał”, gdyż główni gracze na „światowej 
szachownicy” ponownie uzmysłowili sobie fakt końca 
„końca historii” w epoce deregulacji.      

 „Świat ponownie znormalniał”8 – tym truizmem 
nasz autor rozpoczyna swą analizę, dotyczącą glo-
balnego układu sił w następstwie obserwowanego przez 
wielu autorów końca hegemonii USA na rzecz świata 
geopolityki, bardziej zróżnicowanego i złożonego9. Pier-

                                                      
5 W. S z ymbo r s k i, Doktryna Busha, Bydgoszcz 2004.  
6 R. P o t o c k i, Robert Kagan, The Return of History and End of 

Dreams, „Stosunki Międzynarodowe” 2009, t. 39, nr 1-2, s. 293-298. 
7 Wspomniane sformułowanie jest w gruncie rzeczy trawestacją 

stwierdzenia Johna Graya „Kobiety są z Wenus, a mężczyźni 
z Marsa”. Warto w tym miejscu zauważyć, że truizm R. Kagana ma 
niejako podwójne znacznie. Odwołując się bowiem do mitologii 
greckiej Wenus jest symbolem piękna, umiarkowania i kobiecości, ale 
tez i zniewieściałości, z kolei Mars jest nie tylko przedstawicielem 
świata wojny, lecz reprezentuje postawę macho.  

8 R. K ag an, The Return of History and the End of Dreams, New York 
2008, s. 3. 

9 F. Z ak a r i a, The Post-American World, New York 2008; P. 
Kh ann a, Second World: Empires and influence in the New World Order, 
New York 2008; B. Emmot t , Rivals: How the powers struggle between 
China, India and Japan will shape our next decade, New York 2008; K. 
Mahbuban i, The New Asian Hemisphere: The irresistible shift of Global 
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wsze, co rzuca się w oczy, to polemika ze wspomnianą 
na samym początku koncepcją „końca historii” Francisa 
Fukuyamy. Powody tego stanu są dwojakie: po pierwsze 
– powróciła rywalizacja o regionalną hegemonię i strefy 
wpływów ze strony USA, Europy, Rosji, Chin, Indii, 
Japonii i Iranu, a po drugie obserwujemy renesans impe-
rialnego nacjonalizmu. Mimo, że Stany Zjednoczone 
nadal utrzymują istotną przewagę nad swymi pozos-
tałymi rywalami, to obecny układ sił przypomina coraz 
bardziej świat „jedno hipermocarstwo – kilka wielkich 
mocarstw”10. W gruncie rzeczy diagnoza ta nie jest 
jednak aż tak zaskakująca, jak mogłaby się wydawać, 
gdyż swego czasu już Samuel Huntington analizując 
współczesny Pax Americana nazwał do systemem jed-
no/wielobiegunowym11. 

Niemniej – jak twierdzi Robert Kagan – prymat USA 
nie jest bynajmniej przeszkodą do budowy bardziej 
pluralistycznego i sprawiedliwszego ładu globalnego, 
tylko zaporą przed powrotem do determinizmu geo-
strategicznego. Wynika to z przekonania, że Pax Post-
Americana nie będzie się opierał już na europejskich 
zasadach „świata postpolitycznego”, lecz jego kluczowe 
centra będą znajdowały się w Waszyngtonie, Pekinie 
oraz Moskwie12 i kierowały przede wszystkim coope-

                                                                                                      
Power to the East, New York 2008; W. Ove rh o l t , Asia, America and 
Transformation of Geopolitics, New York 2008. 

10 Ibidem, s. 12. 
11 S. Hun t i ng t on, Lonely Superpower, „Foreign Affairs” 1999, no. 

2, s. 35-49. 
12 W tym miejscu należy zauważyć, że większości geopolityków 

oraz analityków stosunków międzynarodowych wysuwa hipotezy 
o nadchodzącym zmierzchu hipermocarstwowości USA. W post-
amerykańskim ładzie światowym, co najwyżej pozostałyby one jedną 
z kilku równych sobie potęg. Podstawowym problemem badawczym 
pozostaje jednak lista ewentualnych innych kandydatów do tego 
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rowską logiką „świata modernistycznego”13. Ponadto 
głównym problemem dla liberalnej wizji stosunków 
międzynarodowych nie są bynajmniej ani państwa dys-
funkcyjne („państwa upadłe”)14, ani też zagrożenia asy-
metryczne15, lecz te kraje, które przyjęły odmienny 
model myślenia strategicznego, oparty o zasady retra-
dycjonalizacji geopolityki oraz tworzące alternatywny 
model rozwiązań instytucjonalno-ustrojowych16. 

Nadchodzi zatem „epoka deregulacji”, która swą lo-
giką nawiązuje do XIX-wiecznej europejskiej Realpolitik17. 
Główną osią konfliktów w tym układzie jest „potrójny 
dualizm”: hipermocarstwo kontra wielkie potęgi konty-
nentalne, autokracja przeciw demokracji oraz starcie 
postnowoczesności z radykalizmem islamskim18. Warto 
jednak zauważyć formowanie się wspomnianych ośrod-
ków władzy panregionalnej, ma wiele cech wspólnych 
                                                                                                      
miana, a ta u różnych autorów jest zawsze nieco odmienna. 
W zależności od rozprawy możemy, zatem kolejno przeczytać o upad-
ku lub awansie geopolitycznym Europy, Rosji oraz USA. W przypadku 
Chin toczy się spór o międzynarodową pozycję: wschodzące supermo-
carstwo, czy też wielka potęga regionalna? Ponadto jako potencjalnych 
pretendentów na głównych rozgrywających na geopolitycznej sza-
chownicy wymienia się także okazjonalnie Indie oraz Japonię. Zob. 
chociażby przyp. 2, który prezentuje literaturę, z tego zakresu tylko za 
2008 rok. 

13 R. K aga n, The Return of History..., s. 85-102; R. Coop e r , Pęka-
nie granic: Porządek i chaos w XXI wieku, Poznań 2005, s. 29-36, 39-46. 

14 R. P o t o c k i, M.  Koc oń, Państwo dysfunkcyjne w środowisku 
międzynarodowym, [w:] Państwo w świecie współczesnym, red. nauk. 
K. Trzciński , Warszawa 2006, s. 321-336. 

15 M. Mad e j, Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obsza-
ru transatlantyckiego, Warszawa 2007, s. 17-67. 

16 Rosja i Chiny zagrażają światu: rozmowa M. Nowickiego z R. Ka-
ganem, „Europa” 19.01.2008, nr 3/198, s. 3-6. 

17 R. K a ga n, Koniec końca historii, „Europa” 24.05.2008, nr 21/216, 
s. 5. 

18 I d em, The Return of History..., s. 80-85. 
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z mackinderowską koncepcją świata dwubiegunowego 
z 1904 roku. Talasokracja („potęga morska”) jest tu repre-
zentowana przez Stany Zjednoczone, zaś tellurokracja 
(„potęga lądowa”) przez Rosję i rosnące mocarstwo 
Chiny, zaś przedmiotem ich rywalizacji jest zarówno 
nowy Heartland (tożsamy teraz do pewnego stopnia 
z „Eurazjatyckimi Bałkanami” Zbigniewa Brzezińskiego), 
jak i Outer Crescent („Zewnętrzny półksiężyc”): Afryka 
Wschodnia i państwa nadmorskie w Ameryce Łacińskiej. 
Przy czym próby tworzenia własnych stref wpływów nie 
kierują się już „logiką południkową”, zaczerpniętą 
z rozważań gen. Karla Haushofera, lecz mają bardziej 
„wyspiarski charakter”; ponadto biorą także pod uwagę 
postęp technologiczny, procesy globalizacji i internacjo-
nalizacji stosunków międzynarodowych oraz szukają 
nowych miejsc ekspansji, jak: przestrzeń kosmiczna, czy 
też cyberprzestrzeń. Kluczem do panowania – czego 
wyraźnie nie artykułuje nasz autor – staje się tu nie tylko 
problem względnego wzmocnienia własnej potęgi, lecz 
przede wszystkim panowanie nad miejscami wydobycia 
surowców strategicznych, kontrola ich szlaków trans-
portu, infrastruktury przetwórczej oraz rynków zbytu. 

W ujęciu Roberta Kagana świata: „[…] nie czeka no-
wy konflikt ideologiczny typu zimnowojennego, ale 
nowa epoka nie będzie epoką wspólnych wartości 
i interesów, lecz rosnących napięć i czasami stare między 
siłami demokracji i autokracji”19. W tej sytuacji kons-
tatuje dalej: „Wiara w to, że za sprawą globalizacji 
zapanuje liberalny ład, okazała się złudna. Wolny świat 
musi, więc skończyć z postawą bierności się i zacząć 
wymuszać na nich polityczne zmiany”20. Jedną ze „stref 
pęknięcia między demokracją a autokracją jest obszar 
                                                      

19 I d em, Koniec końca historii..., s. 6. 
20 I d em, Najpierw wolne wybory, „Europa” 11.08.2007, nr 175, s. 12. 
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postkomunistyczny od Krajów Nadbałtyckich, poprzez 
Bałkany, Kaukaz aż do Azji Środkowej. Jest to teren 
brzegowy, gdzie krzyżują się i rywalizują ze sobą USA, 
UE oraz Rosja. Ta ostatnia, z uwagi na swe geopolityczne 
położenie oraz dziedzictwo historyczne, odgrywa tu 
dość istotną i co najmniej – jak sugeruje nasz autor – 
dwuznaczną rolę21. 

Przede wszystkim kraj ten, dążąc do odbudowy swo-
jej pozycji międzynarodowej na wzór ZSRR, równo-
cześnie odwołuje się do urażonej dumy narodowej oraz 
wielkomocarstwowej megalomanii. Ekspansja rosyjska 
została jednak skierowana głównie przeciw tym sąsia-
dom, którzy wykazują największe tendencje do histo-
ryczno-politycznego odseparowania się od Rosji, jak cały 
region Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto chodzi 
jej także o wciągniecie w orbitę własnych wpływów 
politycznych takich sworzni geopolitycznych, jak Ukra-
ina, czy Gruzja. Po „rewolucjach wyborczych” Rosja jest 
także protektorem autokracji na terenie Azji Środko-
wej22. W sumie trzeba tu odnotować, co nieco uszło 
naszemu autorowi, że zanalizowana przez niego eks-
pansja Kremla ma w gruncie rzeczy wyłącznie charakter 
regionalny, obejmujący jedynie najbliższe geograficznie 
części świata. Ponadto, zdaniem wielu innych anality-
ków, Rosja jest potencjalnie największą zagadką geopoli-
tyczną XXI wieku, gdyż jej największym sukcesem 
strategicznym pod koniec tego stulecia może się okazać 
fakt, że w ogóle przetrwała we współcześnie zarysowa-
nych granicach23. 

                                                      
21 I d em, The Return of History..., s. 12-25. 
22 Ibidem, s. 12-25. 
23 Por.: T. A. K i s i e l ew sk i, Schyłek Rosji, Poznań 2008; F. H i l l, 

C.  G addy, Siberian Curse: How Communist Planners left Russian Out 
in the Cold, Washington 2003. 
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Równocześnie trzeba tu nadmienić, że posiadająca 
neoimperialne ambicje Moskwa, jest dla R. Kagana, 
głównym źródłem zagrożeń dla „postpolitycznej” Unii 
Europejskiej. Z jednej strony, jak zauważa on, Europa – 
jako „dobrowolne imperium” interpretuje swą potęgę 
głównie w kategoriach możliwości wywierania okreś-
lonych wpływów politycznych, kulturowych i ekono-
micznych, jak i sama postrzega siebie w kategoriach 
centrum nowego, postmilitarnego porządku globalnego 
oraz cywilizacji uniwersalnej opartej na zasadach multi-
kulturalizmu. W tej materii podejmuje polemikę, z teza-
mi Marka Leonarda, który w swej rozprawie z 2005 roku 
dowodził, że XXI wiek będzie czasem światowego rene-
sansu projektu integracji europejskiej24. W konsekwencji, 
z powodu słabości instytucjonalnej oraz braku przy-
wództwa UE grozi „[…] stopniowa marginalizacja 
i powolny upadek”25. Dlatego też w opinii tego neo-
konserwatysty: „Stary Kontynent zaczyna przypominać 
chór z greckiej tragedii: komentuje działania bohaterów, 
ze szczególnym upodobaniem piętnując działania boha-
terów, ale ma niewielki wpływ na rozwój wydarzeń”26. 
Nie jest to osąd do końca słuszny, gdyż obecne trudności 
wewnętrzne Europy równie dobrze mogą być symp-
tomem „kryzysu wzrostu”; ponadto nasz myśliciel nie 
dostrzega stopniowej remilitaryzacji Starego Kontynentu, 
który w przypadku zbudowania wspólnej armii euro-
pejskiej ma wszelkie szanse ku temu, aby w niedalekiej 

                                                      
24 M. L e ona rd, Why Europe will run the 21st Century, London 

2005. 
25 I d em, Irlandzki cios, „Europa” 21.06.2008, nr 220, s. 6. 
26 Ibidem. 
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przyszłości stać się drugą potęga wojskową na świecie, 
dystansując równocześnie Rosję i Chiny27. 

Po drugie wreszcie – Unia Europejska jest przed-
miotem rywalizacji między USA a Rosją, przy czym ta 
ostatnia nie tylko zabiega o sformalizowanie osi Paryż-
Berlin-Moskwa28, ale i dąży do jej energetycznego 
i strategicznego uzależnienia29. „Ostre starcie między Unią 
i Rosją – pisze Robert Kagan – jest bardzo prawdopo-
dobne. Rosja dąży wszelkimi środkami do odzyskania 
statusu supermocarstwa. Europa wydaje się na to zupeł-
nie nieprzygotowana”30. O ile jednak, jak opisano to w II 
części niniejszego studium, USA są do pewnego stopnia 
skłonne nawet zabiegać o europejski legitymizm praw-
no-międzynarodowy, a nawet wyrażają się z pewnym 
podziwem dla jej civilian power, to w przypadku Mo-
skwy, jej podstawowym wyznacznikiem potęgi nadal 
pozostaje siła zbrojna oraz rozległość terytorialna. W tej 
sytuacji złudzenia świata geoekonomii mogę też spra-

                                                      
27 T. G. G r o s s e, Europa na rozdrożu, Warszawa 2008, s. 61-87; 

J. Z i e l onk a, Europa jako imperium: Nowe spojrzenie na Unię Euro-
pejską, Warszawa 2007, s. 58-87. 

28 R. P o t o c k i, A.  B a r a ń sk a, Geopolityka Europy: oś Paryż-
Berlin-Moskwa?, [w:] Teorie i casusy globalizacji, red. nauk. R. B ä ck e r ,  
J .  Ma r s z a ł ek -Kawa, Toruń 2006; R. P o t o c k i, Oś Paryż-Berlin-Mo-
skwa, [w:] Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki: Księga 
dedykowana profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu, red. J. Faryś  i inni, 
Gorzów Wielkopolski 2006; A. B a r a ń s ka, Oś Paryż-Berlin-Moskwa w 
rozważaniach Henri de Groussovre’a?, „Geopolityka” 2008, nr 1. Nato-
miast o różnicowanym stosunku całej oraz atrybutach mocar-
stwowych Unii Europejskiej wobec Federacji Rosyjskiej pisze Mark 
Leonard i Nico Popescu. Por.: i d em, Rachunek sił w stosunkach Unia 
Europejska – Rosja, Warszawa 2008. 

29 Cień Rosji wraca nad Europę: rozmowa K. Wigury z R. Kaganem, 
„Dziennik” 17.04.2008, s. 16. 

30 R. K a ga n, Nowa Europa, stara Rosja, „Europa” 16.02.2008, nr 
202, s. 15. 
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wić, że samodzielnie UE może się instytucjonalnie 
i mentalnie okazać niezdolna do reakcji w obronie włas-
nych interesów na obrzeżach geograficznie pojmowanej 
Europy (Gruzja, Ukraina)31. 

Innym, tym razem istotniejszym z punktu widzenia 
ładu globalnego i świata zachodniego, czynnikiem stra-
tegicznym jest wzmocnienie pozycji mocarstwowej i as-
piracji Chin, głównie z powodu ich gwałtownego wzro-
stu gospodarczego. Ponadto Państwo Środka jest przy-
kładem udanej transformacji „liberalnej autokracji”, 
która zdaje się ograniczać zasięg presji demokratyza-
cyjnej i wolnorynkowej na Dalekim Wschodzie, Azji 
Środkowej, regionie Zatoki Perskiej oraz wschodniej 
części Afryki. Za jego przykładem zdaje się podążać 
także Rosja ze swoim projektem „suwerennej demo-
kracji”. Trzeba przy tym zauważyć, że Pekin prowadzi 
bardziej umiejętną politykę międzynarodową, niż jego 
północny sąsiad32. Z jednej strony zmierza bowiem do 
zjednoczenia całego obszaru Wielkich Chin, kusząc 
wizją „jednego kraju o dwóch systemach”, z drugiej zaś 
– wobec najbliższych sąsiadów prowadzi politykę kon-
sultacyjną33. Buduje on także swoją strefę wpływów na 
obszarze zachodniej hemisfery, oferując niejednokrotnie 
państwom dysfunkcyjnym oraz innym autokracjom, 
lepsze niż Zachód warunki pomocy ekonomicznej, fi-
nansowej, czy też wojskowej. 

Problemem USA – co zbywa milczeniem nasz autor – 
jest także europejska fascynacja Chinami, jako wscho-
dzącego supermocarstwa i jego „państwowym kapi-

                                                      
31 Ibidem. 
32 I d em, The Return of History,  s. 25-36. 
33 P. Kh a nn a, Pożegnanie z hegemonią, „Europa” 17.05.2008, nr 

20/215, s. 7-8; Idem, Second World..., s. 257-319. 
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talizmem”34. Zdaniem R. Kagana Państwo Środka to pod 
wieloma względami modelowe XXI-wieczne państwo 
ponowoczesne, które wobec świata transatlantyckiego 
kieruje się logiką polityczną rodem z XIX stulecia. „Za-
chodnie nadzieje na stopniową demokratyzację Chin nie 
sprawdziły się. Dziś Chiny są najważniejszą autokracją 
na świecie. Zachód musi brać to pod uwagę, próbując 
uczynić je częścią światowego porządku liberalnego”35. 
Jednakże na terenie Azji istnieje większe prawdo-
podobieństwo pluralizmu geopolitycznego z uwagi na 
powrót do „wielkiej gry Japonii oraz wzrost aspiracji 
regionalnych ze strony Indii36. 

Z powodu powyższych przesłanek, współczesna 
epoka staje się coraz bardziej kolejną rundą konfliktu 
geostrategicznego i ideologicznego między liberalizmem 
a autokracją. Dlatego też, w opinii Roberta Kagana, 
głównym problemem świata jest Liga Dyktatorów 
z Chinami i Rosją na czele. W tej sytuacji Stany Zjedno-
czone powinny podjąć cztery inicjatywy, wychodząc 
z założenia, że Moskwa i Pekin nie są w zasadzie natu-
ralnymi sprzymierzeńcami: 

Po pierwsze – z racji posiadanych zasobów, siły woj-
skowej oraz zdolności decyzyjnej, USA nadal powinny 
zachować światową supremację strategiczną. 

Po drugie – aby obniżyć amerykańskie koszta w two-
rzeniu liberalnego porządku globalnego oraz osłabić ten-
dencje antyamerykańskie należy stworzyć Ligę Demo-
kratyczną, do której trzeba zaangażować Europę, Japo-
nią oraz Indie; 

                                                      
34 M. L e ona rd, What does China think?, New York 2008. 
35 R. K a ga n, Nowoczesna dyktatura, „Europa” 16.02.2008, nr 

202, s. 11. 
36 I d em, The Return of History..., s. 36-46. 
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Po trzecie – geopolityka powinna przede wszystkim 
opierać się na „wartościach ponowoczesnych”, jak 
demokracja, liberalizm i prawa człowieka, co w dłuższej 
perspektywie doprowadzi do obnażenia instytucjo-
nalnych i systemowych słabości poszczególnych auto-
kracji oraz pozwoli na wzmocnienie tendencji demo-
kratyzacyjnych wewnątrz tych krajów; 

Po czwarte wreszcie – zarówno Chiny, jak i Rosję na-
leŜy zachęcać do inicjowania procesów tranzycji oraz 
próbować włączać je do zachodniego systemu poli-
tycznego, wykorzystując fakt zaleŜności ich gospodarek 
od technologii, kapitału oraz rynków zbytu – przede 
wszystkim od USA i Europy37. 

W efekcie końcowym okazało się, że z perspektywy 
strategicznej Europa i Ameryka są nadal sobie po-
trzebne, aby wspólnie promować podzielane cele i war-
tości w stosunkach międzynarodowych, co bynajmniej 
nie oznacza, że nie mogą one różnic się między sobą 
w kwestiach taktycznych wobec autokracji. 

O ile w 2003 roku Robert Kagan proponował Europie 
wyłącznie uznanie Pax Americana w zamian za woj-
skowy protektorat „ponowoczesnego raju”, o tyle pięć 
lat później widzi ją już, u boku USA, jako współtwórcę 
ogólnoświatowej Ligi Demokratycznej przeciw wscho-
dnim autokracjom. Z perspektywy zaprezentowanej tu 
„transatlantyckiej trylogii”, jawi się on przede wszys-
tkim, jako zwolennik nurtu neorealistycznego w inter-
nacjologii, który identyfikuje dość jednoznacznie z po-
jęciem geopolityki38. Także odwołując się do mackin-

                                                      
37 Ibidem, s. 49-80, 85-105. 
38 Amerykańscy analitycy ds. stosunków międzynarodowych (szcze-

gólnie ci z kręgów neokonserwatywnych) bardzo często identyfikują 
realizm polityczny z geopolityką. Dlatego też spotyka się określenie 
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derowskiej szkoły binarnej w geopolityce usiłuje pro-
pagować zasady „demokratycznego realizmu” we współ-
czesnych stosunkach międzynarodowych. 

Ponadto już na zakończenie niniejszego studium na-
suwają się w jego przypadku cztery uwagi generali-
zujące: 

Po pierwsze – niezależnie od tego na ile okaże się 
trafna jego wizja ładu globalnego, oparta o rywalizację 
demokracji z autokratyzmem – to należy stwierdzić, że 
dryf transatlantycki, głównie z powodu wzrastających 
aspiracji i międzynarodowej emancypacji Europy, pozos-
taje w chwili obecnej niepodważalnym faktem geo-
strategicznym. Niemniej w relacjach tych można też 
zauważyć następującą zależność, mającą ścisły związek 
z aktualnie zaistniałą sytuacją globalną: Otóż, jeśli okre-
ślone czynniki geopolityczne wywołują destabilizację 
światową, to wówczas następuje wyciszenie napięć euro-
amerykańskich. Natomiast, jeśli uwarunkowania te sprzy-
jają tendencjom dokładnie odwrotnym, mamy wtedy do 
czynienia z rozluźnieniem wewnątrz-systemowym 
w świecie zachodnim i w efekcie publicznym akcento-
waniem istniejących różnic. Jest to zresztą opinia zgodna 
z zasadami niesymetrycznego modelu polityczno-ekono-
micznego sprężenia zwrotnego (globalnej spirali poli-
tyczno-ekonomicznej) zaprezentowanej jeszcze w 1998 
roku przez Dariusza Staszczaka39. 

Po drugie – „Globalne przesunięcie w stronę dem-
okracji liberalnej zbiegło się w czasie z historyczną 
zmianą układu sił na korzyść państw liberalno-demo-
kratycznych. Wzrost znaczenia autorytarnych mocarstw 

                                                                                                      
realizm geopolityczny. Por.: H. S i ch e rman, Powrót geopolityki, 
„Sprawy Polityczne” 2004, nr 1.  

39 D. S t a s z cz ak, USA–UE: Wzajemne stosunki na tle zmian systemu 
światowego, Toruń 2001, s. 23-47, 141-194. 
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nadwyrężył ten porządek i w najbliższych dziesięcio-
leciach może go dalej osłabiać”40. 

Po trzecie – Robert Kagan docenia znaczenie „post-
nowoczesnej” Europy, jako civilian power, i zdaje się być 
zwolennikiem tezy, że w relacjach transatlantyckich 
potęga obu tych podmiotów raczej się dopełnia (USA, 
jako głównej siły wojskowej świata oraz UE, jako poli-
cjanta, wygaszającego konflikty niskiej intensywności), 
niż pozostaje ze sobą w permanentnej rywalizacji. Nie 
bierze on jednak pod uwagę europejskiej geoekonomii. 

Po czwarte wreszcie – z pozycji geopolityki kla-
sycznej wizja wiecznego pokoju zaproponowana swego 
czasu przez Immanuela Kanta bynajmniej nie negowała 
przenigdy idei konfliktu, gdyż z pesymistycznej perspe-
ktywy natury ludzkiej cywilizację kształtuje także „kul-
tura konfrontacji”41. Ponadto z punktu widzenia długie-
go trwania należy zauważyć, że spór między hobbesow-
ską a neokantowską wizją stosunków międzypaństwo-
wych dotyczy w gruncie rzeczy taktycznego wymiaru 
polityki i dlatego ich stosowanie w dużej mierze zależy 
od innych współistniejących w danym podsystemie gra-
czy. Natomiast w przypadku analizy strategicznej nie-
zmiennie dominuje hobbesowski styl uprawiania polity-
ki międzynarodowej. 

 
 

                                                      
40 Czy demokracja wygra? Dyskutują R. Cooper i R. Kagan, „Euro-

pa” 21.06.2008, nr 25, s. 6. 
41 P. K im l a, Polityka Hobbesa – przebrzmiały mit?, [w:] Zrozumieć 

politykę: Główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej, 
red. nauk. R. Bäcker  i inni, Toruń 2003, s. 113-120. 



M I Ę D Z Y  H I S T O R I Ą  A  G E O P O L I T Y K Ą  
 

Leszek Sykulski 
(Częstochowa) 

 
 
 
Rozumowanie abdukcyjne a proces badawczy 
w geopolityce – przyczynek do epistemologii 

geopolityki 
 
 

Metody rozumowania w nauce 
Ogólnie możemy wyróżnić trzy podstawowe formy 

rozumowania stosowane we współczesnej nauce: meto-
dę dedukcyjną, metodę indukcyjną oraz metodę abduk-
cyjną. Metoda dedukcyjna charakterystyczna jest dla 
nauk formalnych (apriorycznych), takich jak nauki 
matematyczne. Cechuje ją rozumowanie „od ogółu do 
szczegółu”, formułowanie wniosków na podstawie 
przesłanek1.  

Metoda indukcyjna charakterystyczna jest dla nauk 
empirycznych (aposteriorycznych), do których zalicza-
my nauki społeczne i humanistyczne. Jest ona formą 
wnioskowania polegającą na wyprowadzaniu ogólnych 
ocen z jednostkowych zjawisk, fenomenów. Indukcja jest 
rozumowaniem, w którym wniosek ni wynika logicznie 
z przesłanek2.  

Metoda abdukcyjna charakterystyczna jest również 
dla nauk empirycznych. Pojęcie abdukcji wprowadzone 
zostało przez amerykańskiego filozofa Charlesa Peirce’a. 
Oznacza ono wnioskowania mające na celu stworzenie 
                                                      

1 Z. Ha j duk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2005, s. 101-102. 
2 Ibidem, s. 116-118; E. Ża bs k i, Nauka w oczach metodologów. 

O niektórych metodach badawczych z punktu widzenia logiki, Wrocław 
2002, s. 14-17. 
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najbardziej prawdopodobnych wyjaśnień danych zja-
wisk i procesów. Jego celem jest stworzone najbardziej 
prawdopodobnych hipotez badawczych, które są nieod-
łącznym elementem procesu badawczego w naukach 
empirycznych3.  

W odróżnieniu od nauk formalnych, gdzie stosuje się 
metodologię sformalizowaną (aksjomatyczno-dedukcyj-
ną), polegającą rozumowaniu dedukcyjnym, w geo-
polityce stosowane są metody empiryczne i abdukcyjne. 
Polegają one na uzasadnianiu jakości twierdzeń na 
podstawie jego logicznych następstw, zwłaszcza prze-
widywań. Teorii empirycznych nie sposób sprawdzić 
bezpośrednio. Geopolitycy w zdecydowanej większości 
używają metody abdukcyjnej oraz metody indukcyjnej. 
Istotą procesu badawczego geopolityki, rozumianej 
zarówno jako nauka, jak i jako paradygmat, jest stawia-
nie hipotez badawczych, a zatem stosowanie wniosko-
wania abdukcyjnego4.  

 
Rozumowanie abdukcyjne w geopolityce 

Ogólnie rzecz biorąc, rola hipotezy w nauce jest bar-
dzo duża, żeby nie powiedzieć fundamentalna. Bez 
hipotez nie mógłby nastąpić rozwój nauk, gdyż nie 
byłoby podstawy do wyjściowego porządkowania fa-
któw, a w rezultacie obierania odpowiedniej metody 

                                                      
3 J. B runn ing, C. S. Peirce’s relative product, „Modern 

Logic” 1991, nr 2,  33-49. Por. T. Goudg e, The Thought of C. S. 
Peirce, Toronto 1950; J. B r en t, Charles Sanders Peirce: A Life, 
Bloomington 1993; M. Dob r o s i e l s k i, Filozoficzny pragmatyzm 
C. S. Peirce’a, Warszawa 1967; J. J. J ada c k i, Posłowie, [w:] S. 
Św i e r z aw sk i, Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966. 

4 И. Ф. Кефели , Философия геополитики, Mocква 2007, s. 
7-12; C. J e an, Geopolityka, Wrocław 2003, s. 53-59; L. Syku l s k i, 
Geopolityka. Słownik terminologiczny, Warszawa 2009, hasło: 
geopolityka. 
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badawczej. Rozwój nauki wiążę się i przeważnie wynika 
z odkrywania coraz to nowych faktów i/lub wyprowa-
dzania nowych wniosków. Nowy fakt lub wniosek 
często obala dotychczasowy sposób tłumaczenia rze-
czywistości. Wówczas pojawia się potrzeba sformuło-
wania nowej hipotezy5. 

Punktem wyjścia procesu badawczego w geopolityce 
jest sformułowanie pewnego pytania, bądź też uporząd-
kowanego zbioru pytań. Sposób wyrażenia określonego 
problemu jest jedną z cech jego dojrzałości. Formułując 
problem badawczy wyznaczamy jego cel, zakres i meto-
dy, jakimi chcemy się posłużyć w jego rozwiązaniu. 
Podczas wyrażania problemu można postawić ogólną 
postać hipotez, stanowiących jego przypuszczalne 
rozwiązania. W trakcie stawiania pytań należy określić 
pewną wiedzę, od której nie sposób abstrahować, a która 
dotyczy fragmentu rzeczywistości ujmowanego w pro-
blemie badawczym6. 

Rozumowanie abdukcyjne najczęściej weryfikuje się 
przy pomocy metody wyjaśniającej (spopularyzowanej 
przez Galileusza). Polega ona na stawianiu hipotezy, 
a następnie poddawaniu jej testom. Galileusz wysuwał 
hipotezę przeciwną, a rolę testów odgrywały obser-
wacje. W konsekwencji może powstać wiele hipotez 
odnośnie tego samego zjawiska i dopiero dalsze badania 
mogą pozwolić na względną ocenę hipotezy. Należy 
unikać zbyt szerokiego formułowania problemu ba-
                                                      

5 S. P a b i s, Hipotezy, [w:] Metodologia i metody nauk empirycznych, 
Warszawa 1985, s. 125-129; J. B r z e z i ń s k i, Problemy badawcze i hi-
potezy badawcze, [w:] Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 
2002, s. 216-222; W. Py t k ow sk i, Hipoteza, [w:] Organizacja badań 
i ocena prac naukowych, Warszawa 1981, s. 152-157. E. G r od z iń sk i, 
Myślenie hipotetyczne w nauce, [w:] Myślenie hipotetyczne, Wrocław 
1986, s. 243-245. 

6 J. B r z e z i ń s k i, op. cit., s. 216-218. 
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dawczego, gdyż może to w dużym stopniu utrudniać 
jego rozwiązanie. Od ogólnego pytania należy przejść do 
sformułowania pytań bardziej szczegółowych. Definiu-
jąc pojęcia występujące w problemie, należy w pierwszej 
kolejności odwoływać się do już istniejących ich defini-
cji, podawanych w literaturze przedmiotu, ewentualnie, 
jeśli zachodzi taka potrzeba, należy wprowadzać nowe 
terminy na zasadzie definicji projektujących7.  

Poprawnie sformułowanie problemu badawczego 
przesądza o jego sukcesie badawczym. Zależy ono od 
kompetencji badacza, a te określone są świadomością 
metodologiczną. Błędem jest na przykład próba prostego 
przenoszenia metod dedukcyjnych z nauk formalnych 
do nauk empirycznych. Jednym z klasycznych przykła-
dów takiej „pułapki” jest próba zastosowania mate-
matycznego twierdzenia Boruska-Ulama w geografii.  

Twierdzenie Borsuka-Ulama, zakłada, że dla każdej 

ciągłej funkcji (gdzie 
jest sferą n − 1-wymiarową) istnieją dwa punkty antypo-

dyczne dla których . Pró-
bując „przenieść” to twierdzenie bezpośrednio do świata 
geografii i geopolityki trzeba byłoby założyć, że w całej 
historii świata na Ziemi istniały, istnieją i istnieć będą 
dwa punkty antypodyczne, w których takie właściwości 
fizyczne jak temperatura czy wilgotność powietrza są 
identyczne8.  

 

                                                      
7 W. P y t k ow sk i, op. cit., s. 158-159; J. B r z e z i ń sk i, op. cit., s. 

218-220. 
8 K. B o r suk, Drei Sätze über die n-dimensionale euklidische Sphäre, 

„Fundamenta Mathematicae” 1933, nr 20, s. 177-190. 
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Proces badawczy w geopolityce 

Jednym z kluczowych elementów składających się na 
proces badawczy jest uprzednie ustalenie podstawowej 
kolejności prac badawczych. Poszczególne operacje 
naukowe powinny zachowywać bowiem określoną 
graduację, tak aby nie naruszały naturalnej logiki proce-
su poznawczego. Tego typu zasada nie ma rzecz jasna 
charakteru uniwersalnej matrycy badawczej. Początkiem 
procesu badawczego jest sformułowanie określonego 
pytania lub matrycy pytań (uporządkowanego wg ściśle 
określonego wzoru zestawu pytań). W trakcie formuło-
wania pytań należy wyznaczyć cel, obszar badawczy, 
a także ramy jego rozwiązania. Podczas stawiania pytań 
należy określić ponadto zasób wiedzy na której się 
bazuje, od której nie sposób abstrahować, a która doty-
czy fragmentu rzeczywistości ujmowanego w problemie 
badawczym.  

Abdukcja formułuje prognozy dotyczące związku 
miedzy dwiema zmiennymi, musi ona pozostać weryfi-
kowalna, tak by można było, po prześledzeniu wyników 
uzyskanych w badaniu określić, czy przewidywanie jest 
słuszne, czy też nie. Możliwość przetestowania hipotezy 
warunkuje jednoznaczny sposób jej sformułowania. 
Funkcjonuje także pojęcie hipotezy zerowej, która jest 
wykluczeniem przyjętych założeń dwóch zmiennych. 
Kwestią priorytetową jest dobór języka używanego 
w trakcie formułowania hipotezy. Powinien on pozostać 
klarowny, natomiast użyte terminy właściwie dopaso-
wane i zastosowane9. 

                                                      
9 J. B r z e z i ń sk i, op. cit., s. 216-218; R. E. Dun l a p, Wskazówki, 

jak stawiać hipotezy, [w:] E. B a bb i e, Badania społeczne w praktyce, 
Warszawa 2003, s. 71-72. 
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Stosując rozumowanie abdukcyjne w geopolityce na-
leży kierować się poprawnością metodologiczną w za-
kresie organizacji pracy badawczej. Fundamentem każ-
dego badania i analizy jest stosowanie właściwej ko-
lejności pracy naukowej. Poniżej przedstawiono przy-
kładowy model procesu badawczego w geopolityce. 
1. Limitacja – nakreślenie ram badawczych, zakresu;  
2. Heurystyka –  wyszukiwanie i porządkowaniem 

materiału informacyjnego; 
3. Selekcja – dobór zasobu informacyjnego według 

zasady ważności i oryginalności; 
4. Krytyka – wybór informacji pod kątem wiarygod-

ności; 
5. Hermeneutyka – proces problematyzacji, sformu-

łowania problemu badawczego, najlepiej w formie 
pytania; intersubiektywna komunikowalność, ma-
teriał badawczy po opracowaniu powinien odzna-
czać się najwyższym stopniem jasności; eks-
planacja, w odróżnieniu od interpretacji, jest to wy-
jaśnianie znaczeń zawartych w danym materiale 
poznawczym, poprzez odwołanie się do naj-
bliższego kontekstu i najbliższej genezy danego 
faktu; interpretacja – odnosi się ona do dalszego 
kontekstu i dalszej genezy interpretowanych da-
nych; 

6. Waluacja – ocena wartościująca (etap ocenny) in-
terpretowanych opracowań; ocena nie może być 
ideologiczna. Należy zwrócić uwagę na wkład po-
szczególnych badaczy w rozwój danych koncepcji; 

7. Perspektywizm – zakłada, że należy kłaść nacisk 
na te fakty, które mają znaczenie w kategoriach 
długiego trwania10.   

                                                      
10 Por. W. I. B. B e v e r i dg e, Sztuka badań naukowych, Warszawa 

1960, s. 64-78; J. S z t umsk i, Wstęp do metod i technik badań społecz-
nych, Katowice 1995, s. 18-24. 
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Ewaluacja koncepcji geopolitycznych 
Ewaluacja stanowi systematyczne badanie wartości, 

cech lub założeń konkretnej koncepcji, (hipo-)tezy, czy 
też techniki badawczej z punktu widzenia przyjętych 
kryteriów, w celu ich usprawnienia i rozwoju. Można ją 
zatem stosować zarówno do koncepcji poszczególnych 
geopolityków (np. koncepcji Mackindera, czy Spykmana), 
jak też koncepcji określonych szkół geopolitycznych (np. 
szkoły lwowskiej czy szkoły monachijskiej) oraz do 
konkretnych procesów metodycznych. Ewaluacja pod-
daje ocenie przydatność i skuteczność podejmowanych 
zabiegów metodycznych w odniesieniu do założonych 
celów. Stąd opierając  się na właściwych matrycach 
ewaluacyjnych można dokonać pomiaru wartości danej 
techniki, np. wzorów do obliczania pomiaru potęgi ośrod-
ków siły, czy zastosowania np. teorii grafów w obra-
zowaniu geopolitycznym.  

Możemy wyróżnić kilka najważniejszych etapów 
ewaluacji, które muszą być zachowane w celu osiąg-
nięcia optymalnych skutków badawczych. Są to: 

• Sprecyzowanie zakresu ewaluacji, 
• Sformułowanie kluczowych pytań, 
• Wybór kryteriów wartościowania, 
• Heurystyczny dobór źródeł informacji, 
• Dokonanie wyboru szczegółowych metod badań, 
• Wybór formy prezentacji, 
• Wyznaczenie harmonogramu ewaluacji oraz na-

rzędzi monitoringu. 
Przeprowadzając ewaluację należy uwzględniać tak-

że główne  kryteriami ewaluacyjne, których przes-
trzeganie jest niezbędnym warunkiem do uzyskania 
wiarygodnych danych. Jako najważniejsze z nich może-
my wymienić: 
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• trafność (ang. relevance, ros. меткость) – ma na 
celu ocenę stopnia przydatności danej anali-
zy/badania, 

• efektywność (ang. efficency, ros. эффективность) 
– pełni rolę oceny poziomu ekonomiczności da-
nych metod (stosunek wyłożonych nakładów do 
uzyskanych celów), 

• skuteczność (ang. effectivenness, ros. действен-
ность) – daje możliwość oceny w jakim stopniu 
cele badawcze, które legły u podstaw przedsię-
wzięcia zostały osiągnięte, 

• użyteczność (ang. utility, ros. полезность) – daje 
możliwość oceny na ile metody badawcze odpo-
wiadają potrzebom adresatów analizy, 

• trwałość (ang. sustainability, ros. стойкость) – 
definiuje trwałość wniosków badania od chwili 
jego ukończenia11.  
 

Podsumowanie 
Badania geopolityczne z uwagi na specyfikę 

i interdyscyplinarność tej dziedziny wiedzy cechują się 
wysokim stopniem abdukcyjności rozumowania i wnio-
skowania. Rozumowanie abdukcyjne stosowane jest 
w geopolityce w celu naukowego wyjaśnienia pozna-
wanej prawidłowości empirycznej (procesów, zjawisk), 
lub np. w celu uzupełnienia, zmiany określonej teorii 
empirycznej12.  

Zarówno proces heurystyczny, jak i sama pro-
blematyzacja poszczególnych zagadnień jest w geo-

                                                      
11 Por. m.in. Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, Warsza-

wa 2008; Przewodnik po metodach ewaluacji: Wskaźniki monitoringu 
i ewaluacji, Warszawa 2006; В. В. Жел то в, М. В. Жел то в, Геопол-
итика. История и теория, Вузовский учебник, Mocква 2009. 

12 S. P a b i s, op. cit., s. 129. 
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polityce ściśle związana z pojęciem abdukcji. Rozu-
mowanie abdukcyjne jest zatem fundamentalnym ele-
mentem procesu badawczego w geopolityce. Oczywiście 
należy pamiętać, że metody badania poszczególnych 
płaszczyzn otaczającej nas rzeczywistości muszą być 
dobierane w toku limitacji i odpowiadać ściśle okre-
ślonym ramom. 
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Polak „mądry przed szkodą”. Koncepcja osi  
Warszawa-Berlin w pisarstwie politycznym  

Władysława Studnickiego 
 
Upłynęło właśnie siedem dziesięcioleci od momentu 

rozpoczęcia II wojny światowej, bez wątpienia naj-
tragiczniejszego konfliktu zbrojnego w dziejach ludz-
kości. Pierwszą spośród licznych ofiar złożonych na jej 
„ołtarzu” była Rzeczpospolita Polska, która stała się 
obiektem połączonego ataku Rzeszy Niemieckiej (1 IX 
1939 r.) oraz Związku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich (17 IX 1939 r.). 

Pozbawione nawet najmniejszej pomocy ze strony 
swych zachodnich „sojuszników”: Wielkiej Brytanii 
i Francji, zmuszone do stoczenia z góry skazanej na 
klęskę dwufrontowej kampanii wrześniowej, państwo 
polskie uległo w końcu agresji niemiecko-sowieckiej i na 
mocy tajnej klauzuli stanowiącej integralną część paktu 
Ribbentrop-Mołotow (23 VIII 1939 r.) zostało podzielone 
między Rzeszę Niemiecką i ZSRR. Nastąpił czwarty 
rozbiór Polski. 

Czy Rzeczpospolita Polska mogła w jakikolwiek spo-
sób uchronić się przed wzięciem udziału w tym konflik-
cie? Należy szczerze w to wątpić. Czy istniała, zatem 
możliwość, aby przewidzieć wydarzenia stanowiące 
jego zarzewie i podjąć próbę uniknięcia tragedii wojny 
na dwa fronty? Wielu osobom może się to dzisiaj wy-
dawać nieprawdopodobne, ale odpowiedź na to nie-
zwykle dramatyczne pytanie jest twierdząca. Przekonuje 
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nas o tym lektura książek, których autorem był bodajże 
najsłynniejszy „germanofil polski” – Władysław Stud-
nicki. 

Przed przystąpieniem do omówienia meritum kon-
cepcji geopolitycznej sformułowanej przez Władysława 
Studnickiego (stanowiącej nota bene bardzo rzeczową, 
lecz jednocześnie niezwykle śmiałą próbę – zważywszy 
na wykreowany przez władze w II Rzeczypospolitej 
nastrój ”hurrapatriotyzmu” – przeciwdziałania katastro-
fie narodowej z lat 1939-1945) należy zaznaczyć, iż miała 
ona swoje źródła w jego poglądach politycznych na 
kwestię odzyskania przez Polskę niepodległości, jakie 
głosił przed i w czasie I wojny światowej. Autor Wskazań 
politycznych irredentysty polskiego nie tylko nie zmienił ich 
do końca swego zacnego życia, lecz z niespotykaną wręcz 
energią i uporem oraz godnym podziwu zaangażowaniem 
rozwijał je zarówno przed jak i w trakcie II wojny świato-
wej. 

Powyższe zastrzeżenie winien mieć na uwadze każ-
dy badacz, który zamierza dokonać chłodnej i wyważo-
nej analizy stanowiska politycznego, jakie w swoim 
czasie przyjął i jakiego miał odwagę bronić Władysław 
Studnicki. Dlatego też interesujące nas geopolityczne 
wątki pisarstwa politycznego Władysława Studnickiego 
zostaną omówione zgodnie z chronologią ukazywania 
się jego najważniejszych książek. Przyjęcie takiej linii 
postępowania pozwoli nam lepiej zrozumieć intencje, 
jakie kierowały poczynaniami tego – całkiem bezpod-
stawnie „wyklętego” przez sobie współczesnych – 
wybitnego polskiego patrioty, będziemy mogli, bowiem 
niejako „z bliska” spojrzeć na „przeżycia i walki” Wła-
dysława Studnickiego, który toczył heroiczny, intelektu-
alny bój o realizację własnej koncepcji geopolitycznej. 
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Nasze rozważania rozpoczniemy od zapoznania się 
z treścią opus magnum, w dorobku pisarskim Władys-
ława Studnickiego, jakim jest Sprawa polska (1910)1; nas-
tępnie poddamy analizie dwie nie mniej wartościowe 
publikacje książkowe; ich tytuły to: System polityczny 
Europy a Polska2 (1935) i Wobec nadchodzącej II wojny 
światowej3 (1939). Pomocą będą nam także służyć wspo-
mnienia Władysława Studnickiego, a mianowicie Z 
przeżyć i walk4 (1928 – z okresu przed I wojną światową) i 
Tragiczne manowce5 (1947 – z okresu II wojny światowej) 
oraz zbiór szkiców Ludzie, idee i czyny6 (1937). 

 

„Jestem germanofilem polskim” 
Istota koncepcji geopolitycznej Władysława Studnic-

kiego opiera się na jednym tylko założeniu, które można 
streścić w następujących słowach: głównym wrogiem 
Polski była, jest i będzie Rosja (obojętnie, jaka: carska, 
demokratyczna czy też bolszewicka); z kolei jedynym 
państwem, z jakim Polska powinna współpracować 
w celu zniwelowania tego zagrożenia są Niemcy. Do-
wiedzmy się teraz, jakie czynniki spowodowały, że 
Władysław Studnicki stał się nieprzejednanym wrogiem 
Rosji i zdeklarowanym „germanofilem polskim”. 

Karol Władysław Studnicki (z własnego wyboru 
używał wyłącznie drugiego imienia) należał do pokole-
nia tzw. niepokornych, które zmuszone było walczyć 
o byt w dobie represji rosyjskich, jakie trwały w Kongre-
                                                      

1 Zob. W. S t udn i ck i, Sprawa polska, Poznań 1910. 
2 Zob. i d em, System polityczny Europy a Polska, [w:] i d em, Pisma 

wybrane, t. II, Toruń 2001. 
3 Zob. idem, Wobec nadchodzącej II wojny światowej, [w:] Pisma…, t. II. 
4 Zob. i d em, Z przeżyć i walk, [w:] i d em, Pisma…, t. I. 
5 Zob. i d em, Ludzie, idee i czyny, [w:] i d em, Pisma…, t. III. 
6 Zob. i d em, Tragiczne manowce [w:] i d em, Pisma…, t. IV. 
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sówce po upadku powstania styczniowego. „Był to 
okres pogromu – wspominał Studnicki – Cmentarna 
atmosfera rozpostarła się w zaborze rosyjskim, a prędko 
otrzęsła się z niego Warszawa, wstępując w okres oży-
wienia gospodarczego i reakcji politycznej”7. Uczestni-
kiem owej „reakcji politycznej” był oczywiście Włady-
sław Studnicki. W 1888 r. znalazł się w gronie osób, 
które powołały do istnienia socjalistyczny „Proletariat”. 
Grupa ta jednak stosunkowo szybko uległa rozbiciu 
natomiast sam Studnicki został na osiem miesięcy osa-
dzony w murach warszawskiej Cytadeli. Następnie 
rozpoczęło się jego, trwające sześć lat, zesłanie na 
Wschodnią Syberię. 

Przebywając na zesłaniu Studnicki zwrócił uwagę na 
ogromną przepaść cywilizacyjną oddzielającą zacho-
dnioeuropejskie społeczeństwo polskie od „azjatyckie-
go” społeczeństwa rosyjskiego. „Rosja jest niszczycielką 
kultury – pisał w swoich wspomnieniach Studnicki – 
[…] nie podniosła kulturalnie żadnego plemienia, nawet 
plemion azjatyckich niżej od niej stojących, ale wszędzie 
niosła i niesie zwyrodnienie i kulturalną degradację, 
a przez proces asymilacji zwyrodniałych i kulturalnie 
zdegradowanych plemion obniża swój typ, psychicznie 
i fizycznie staje się coraz mniej zdolną do cywilizacji 
europejskiej”8. Proces ten rozwinął się nie tylko w kie-
runku „upodabniania się zasymilowanego” (tj. plemion 
azjatyckich do Rosjan), ale także „asymilatora”, (tj. 
Rosjan do plemion azjatyckich) zaś jego końcowym 
rezultatem było zjawisko „wytwarzania wspólnego 
typu” opartego na dziedzictwie „krwi mongolskiej”9. To 
właśnie silna domieszka „krwi barbarzyńskiej”, jaka 

                                                      
7 Zob. i d em, Ludzie, idee..., s. 35. 
8 Ibidem, s. 48. 
9 Ibidem, s. 50. 
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płynęła w żyłach „znacznej liczby inteligentów rosyj-
skich” powodowała – zdaniem Studnickiego – niemoż-
ność ich uczestnictwa w życiu społeczeństw należących 
do cywilizacji Zachodu10. 

Poznając specyfikę kulturowo-etniczną „azjatyckiej” 
Rosji Studnicki nawiązał liczne kontakty z rosyjskimi 
socjalistami. Uświadomił sobie wówczas, że zagadnienie 
odzyskania przez Polskę niepodległości nigdy nie znaj-
dzie wśród nich ani zrozumienia ani najmniejszej nawet 
aprobaty. Wielu, bowiem rosyjskich socjalistów, będą-
cych rozmówcami Studnickiego było synami popów, 
którzy w domu rodzinnym wysłuchiwali od swoich 
ojców, że „łaciństwo to herezja” i przenosili niechęć do 
religii katolickiej na jej wyznawców – Polaków. Według 
Studnickiego „niechęć ta pozostawała nawet wtedy, gdy 
to podłoże wyznaniowe znikało”11. Ze względu na to, iż 
„Rosja do walki z polskością usiłowała zwalczyć katoli-
cyzm”, a także mając na uwadze „historyczny związek 
między polskością a katolicyzmem” Studnicki stał się – 
wedle jego własnych słów – „katolikiem pod względem 
politycznym”12. 

Wątłą nadzieję na poprawę sytuacji Polaków pod za-
borem rosyjskim Studnicki wiązał również z moż-
liwością wprowadzenia w Rosji konstytucji. Wydawało 
mu się wówczas, że „konstytucja rosyjska zwiąże nieco 
ręce administracji rosyjskiej i ta nie będzie w możności 
tak skutecznie jak dotąd, przeciwdziałać naszemu roz-
wojowi narodowemu, nam zaś rozwiąże ręce dla akcji 
wyzwoleńczej”13. Kiedy jednak późną jesienią 1896 r. 
opuścił Syberię i udał się do Petersburga przekonał się, 

                                                      
10 Ibidem, s. 50. 
11 Ibidem, s. 48. 
12 Ibidem, s. 62. 
13 Ibidem, s. 63. 
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że „na poważny ruch konstytucyjny, zdolny do prze-
kształcenia formy państwowej Rosji, nie zanosiło się”14. 
W związku z powyższym uznał, iż „tylko wojna ze-
wnętrzna połączona z porażką Rosji, mogła do-
prowadzić do zmian zasadniczych w ustroju pań-
stwowym”15. 

Po przeszło ośmiu latach od swego aresztowania 
Studnicki mógł wreszcie opuścić stolicę imperium carów 
i powrócić do Warszawy. Uczynił to będąc przepojony – 
jak to ujął – jedną tylko ideą: „W wojnie zewnętrznej 
Rosji, Polska może znaleźć ratunek, nie przez sojusz 
z opozycją rosyjską, ale z wrogiem zewnętrznym Ro-
sji”16. Od tej chwili rozpoczęły się jego poszukiwania 
mające na celu znalezienie wrogiego wobec Rosji ośrod-
ka siły, który mógłby zdruzgotać jej potęgę w takim 
stopniu, aby nie była już ona w stanie utrzymywać 
swojej władzy nad ziemiami polskimi znajdującymi się 
w obrębie jej terytorium. 

W taki oto sposób Studnicki stał się rzecznikiem tria-
lizmu, koncepcji przekształcenia dualistycznej monarchii 
austro-węgierskiej, w trialistyczne Austro-Węgry-Polskę. 
Pożądaną bazą takiej transformacji miałoby się stać 
postulowane przez niego w 1898 r. wyodrębnienie, 
a następnie usamodzielnienie się Galicji, jako swoistego 
„polskiego Piemontu”17. Studnicki szybko jednak zdał 
sobie sprawę ze słabości monarchii Habsburgów, dlate-
go ulokował swoje nadzieje na wskrzeszenie polskiej 
państwowości w roli, jaką miała odegrać w spodziewa-
nej przez niego wojnie z carską Rosją, prusko-niemiecka 
monarchia Hohenzollernów. Dokonując tego wyboru 

                                                      
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem, s. 70 i 73. 
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sprowadził na siebie niesłuszne zarzuty „wysługiwania 
się” Niemcom i na stałe zyskał nadaną mu przez złośli-
wych etykietę „germanofila”. Studnicki nie tylko się tym 
nie przejmował, ale był z tego powodu dumny, czemu 
dał wyraz w 1932 r. ogłaszając na łamach „Wiadomości 
Literackich” artykuł pt. Wyznanie germanofila polskiego. 
Znalazło się w nim słynne stwierdzenie: „Mówię 
z podniesionym czołem: «Jestem germanofilem pol-
skim». Czy znajdzie się polityk, który będąc moskalofi-
lem, powie to o sobie? Moskalofilstwo bowiem, to przy-
stosowanie się do niewoli, do jarzma rosyjskiego; ger-
manofilstwo natomiast u Polaka, pochodzącego z zaboru 
rosyjskiego, który obejmował 80% naszego terytorium 
historycznego, było dążnością do wyzwolenia politycz-
nego Polski, do bytu samodzielnego”18. Lecz zanim 
Studnicki został „najsłynniejszym” germanofilem pol-
skim napisał swoje największe dzieło, jakim była Sprawa 
polska. 

 

Niemcy, Rosja i sprawa polska 
Sprawa polska została wydana, w 1910 r. na terenie 

zaboru pruskiego i w zamyśle jej autora miała stanowić 
swego rodzaju odpowiedź na wcześniejszą o dwa lata 
publikację Romana Dmowskiego pt. Niemcy, Rosja 
i kwestia polska, w której przywódca Narodowej Demo-
kracji zawarł tezę, że dla Polski o wiele groźniejszym 
wrogiem niż Rosja są Niemcy19. Studnicki był dokładnie 
przeciwnego zdania, czemu dał wyraz opisując poroz-

                                                      
18 Zob. i d em, Wyznanie germanofila polskiego, [w:] i d em, Pisma…, 

t. III, s. 19.  
19 Zob. R. Dmowsk i , Niemcy Rosja i kwestia polska, [w:] i d em, 

Wybór pism, Nowy Jork 1988, s. 45. 
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biorowe dzieje Polski i udowadniając, że toczyły się one 
pod znakiem nieustannej walki z Rosją.  

Zdaniem autora Sprawy polskiej największą korzyść z 
przeprowadzenia rozbiorów odniosła Rosja. „Byt poli-
tyczny Polski zginął z rąk Rosji i ona to głównie prze-
ciwdziałała reformom mogącym odrodzić potęgę Pol-
ski”20 – pisał Studnicki. Wskazywał, że od 1717 r., (czyli 
tzw. sejmu niemego) Rosja de facto władała Rzeczpospo-
litą i to przeciw niej odbyły się trzy powstania narodowe 
(kościuszkowskie, listopadowe i styczniowe). W wyniku 
rozbiorów, wojen napoleońskich i decyzji powziętych na 
kongresie wiedeńskim pod berłem rosyjskich carów 
znalazło się 80% terytorium Rzeczypospolitej z 1772 r., 
podczas gdy na zabór pruski przypadło i na zabór 
austriacki przypadło po 10%21. Studnicki podając te 
wyliczenia odpierał jednocześnie zarzut, że Rosja zagar-
nęła przeważnie ziemie litewsko-ruskie, a więc niepo-
lskie pod względem etnograficznym: „dwie trzecie 
zaboru austriackiego – zauważał Studnicki – ma prze-
wagę ludności niepolskiej”; w zaborze pruskim „tylko 
Poznańskie i Prusy Zachodnie miały większość polską”, 
niestety jej skupiska były „poprzecinane enklawami 
                                                      

20 Zob. W. S t udn i ck i, Sprawa…, s. 11. 
21 Ibidem. Należy dodać, że procentowy udział państw zabor-

czych w posiadaniu terytoriów dawnej Polski, jaki Studnicki przed-
stawił w Sprawie polskiej dobrze koresponduje z danymi statystycz-
nymi prezentującymi stosunki narodowościowe z przełomu XIX i XX 
wieku. I tak w zaborze rosyjskim znajdowało się 64% Polaków 
z obszaru przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, (z czego w samym 
Królestwie Polskim mieszkało aż 48%, czyli blisko połowa wszyst-
kich Polaków pod zaborami), w zaborze austriackim 24% a w za-
borze pruskim tylko 12%. Dane te należy mieć na uwadze analizując 
strategię odzyskania niepodległości proponowaną przez Władysława 
Studnickiego. Zob. P. E b e rha r d t, Między Rosją a Niemcami. Przemia-
ny narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku, War-
szawa 1996, s. 88-89, tabela 7. 
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niemieckimi”, co sprawiało, że posiadał on „pięciokroć 
mniej zwartego polskiego terytorium, niż Królestwo 
Polskie”22 znajdujące się w granicach Rosji. Jeśli zaś 
wziąć pod uwagę znaczenie polityczne trzech zaborów 
to „aktywność polityczna, ta produkcja duchowa, jakie 
one dają, ta rola, jaką każdy z nich odgrywa w naszem 
życiu duchowem i politycznem” zdecydowanie najwięk-
sza była w zaborze rosyjskim, który pochłaniał 
„w znacznej mierze tarcie machiny państwowej rosyj-
skiej”23. Od wyzwolenia tego zaboru zależała, zatem 
przyszła niepodległość Polski. 

Jednak wyzwolenie ziem późniejszej Kongresówki 
mogło nastąpić jedynie na skutek zewnętrznej akcji 
zbrojnej skierowanej przeciw Rosji. Kiedy zatem na 
horyzoncie pojawiła się możliwość wzięcia udziału 
w wojnach, jakie zaczął toczyć cesarz Francuzów Napo-
leon Bonaparte, Polacy zasilając legiony Dąbrowskiego 
wzięli w nich aktywny udział po stronie Francji. Zaowo-
cowało to utworzeniem przez Napoleona Księstwa War-
szawskiego. Niestety próba ta zakończyła się klęską na 
skutek przegranej kampanii 1812 r.24 Sprawa polska 
została mimo to podniesiona na kongresie wiedeńskim 
na mocy postanowień, którego na bazie ziem Księstwa 

                                                      
22 Zob. W. S t udn i ck i, Sprawa…, s. 12. 
23 Ibidem. 
24 Winą za to Studnicki obarczał zarówno cesarza Francu-

zów jak i samych Polaków. Błędy Bonapartego były następu-
jące: „nie umocnił się na ziemiach dawnej Polski, nie przebył 
tam zimy, […] nie polskim a austryackim wojskom poruczył 
ochranianie tyłów i odwrotu swojej armii”; z kolei błędy 
popełnione przez Polaków polegały na tym, że „daliśmy 
jurgieltnikom Rosji ogołocić Litwę z zapasów żywności” oraz, 
że „nie zorganizowaliśmy po ustąpieniu wojsk rosyjskich 
własnej administracyi, któryby formułowała szeregi”. Ibidem, 
s. 138-139.  
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Warszawskiego zostało utworzone Królestwo Polskie 
wchodzące w skład Cesarstwa Rosyjskiego i złączone 
z nim przez unię realną. 

Dalsze dzieje tej osobliwej koegzystencji polsko-
rosyjskiej dostarczyły Studnickiemu solidnej porcji „ma-
teriału dowodowego” na poparcie tezy o istnieniu trwa-
łego antagonizmu przestrzennego zachodzącego na linii 
Polska-Rosja. Autor Sprawy polskiej dokonał analizy tego 
problemu stosując następującą argumentację. 

Po pierwsze: istotnym warunkiem zawarcia przez 
dwa odrębne państwa unii realnej jest stosunek sił, który 
nie wywołując „lekceważenia słabszego (państwa) przez 
silniejsze” ewentualne starcie zbrojne między nimi czy-
niłby wysoce niepożądanym dla obydwu stron25. Króle-
stwo Polskie w żaden sposób nie spełniało tego warun-
ku, chociażby z racji posiadania zbyt małego terytorium 
w stosunku do Cesarstwa Rosyjskiego. 

Po drugie: zawarcie unii realnej „wymaga braku za-
sadniczych antagonizmów między związkowemi pań-
stwami”26. Tymczasem między Królestwem Polskim 
a imperium carów tlił się spór o Litwę i Ruś, które przez 
sześć stuleci były związane z Polską „przesiąkłe polskim 
pierwiastkiem, podźwignięte wpływami cywilizacyj-
nymi polskimi” i posiadające wprawdzie znaczny pro-
cent ludności niepolskiej, ale „ludności stanowiącej 
materiał etnograficzny”27. 

Po trzecie: celem unii realnej jest zwiększenie współ-
czynnika potęgi obydwu państw oraz polepszenie ich 
zdolności strategicznych. Także i w tej materii przyłą-
czenie Królestwa Polskiego do Rosji całkowicie mijało 
się z celem, ponieważ jak zauważył zacytowany przez 

                                                      
25 Ibidem, s. 146. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
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Studnickiego car Mikołaj II jedno spojrzenie na mapę 
dowodzi, że „granica polskiego obszaru imperium 
dochodzi do Odry tymczasem na flankach odstępuje za 
Niemen i Bug, żeby oprzeć się w pobliżu Połągi na 
Morzu Bałtyckim i za ujściem Dunaju na Morzu Czar-
nem. W tej wypukłej części mieszka ludność zasadniczo 
wroga Rosji i dlatego potrzebna jest armia dla utrzyma-
nia jej w posłuszeństwie”28. Taki układ wynikał z krań-
cowo odmiennego usytuowania w przestrzeni obydwu 
organizmów politycznych i jak dowiodły polskie po-
wstania narodowe z XIX wieku ujawnił się, jako czynnik 
zmniejszający potęgę Rosji. 

Z tego też powodu Studnicki – mimo, iż należał do 
pokolenia wychowanego po klęsce powstania stycz-
niowego – z wyjątkowym uporem głosił postulat odzys-
kania przez Polskę niepodległości na skutek walki 
zbrojnej. Czynił tak mając na uwadze słowa Napoleona, 
które przytoczył w Sprawie polskiej: „Naród zgnieciony 
przez sąsiadów, nie może dźwignąć się inaczej jak 
z bronią w ręku”29. 

Jednak walka zbrojna mająca na celu oderwanie od 
Rosji ziem Kongresówki powinna być uwarunkowana 
„chwilowym stosunkiem sił naszych względem Rosji, 
wypadających dla nas korzystnie z powodu wojny 
zewnętrznej pochłaniającej siły Rosji”30. Studnicki pisał, 
że Polacy aż dwukrotnie zmarnowali ów „chwilowy 
stosunek sił” wywołując ze znacznym opóźnieniem 
powstania narodowe (listopadowe w 1830 r. zamiast 
w 1828 r., gdy Rosja była uwikłana w wyczerpującą 
wojnę z Turcją oraz styczniowe w 1863 r. zamiast w 1853 
r., kiedy to „Moskale” zbierali „baty” w wojnie krym-

                                                      
28 Ibidem, s. 154. 
29 Ibidem, s. 108. 
30 Ibidem, s. 568. 
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skiej). Polscy „czerwonoskórzy”31 – pisał dalej Studnicki 
– powinni, zatem wyciągnąć wnioski z popełnionych 
wcześniej błędów i nie przegapić kolejnej szansy na 
uzyskanie niepodległości, jaka zaczęła się wyłaniać na 
początku XX wieku w związku z wojną rosyjsko-
japońską. 

Według Studnickiego konflikt zbrojny Japończyków 
z Rosjanami, do jakiego doszło na Dalekim Wschodzie 
w 1905 r. wyznaczał nową erę w dziejach Cesarstwa 
Rosyjskiego. Oto bowiem po raz pierwszy od XVI wieku 
kiedy Rosja przez zajęcie chanatu kazańskiego utraciła 
niebezpieczny dla swojej egzystencji front wschodni 
i pozyskała siły do ekspansji na zachód, imperium carów 
ponownie zostało zagrożone od wschodu. W obliczu 
tego nowego niebezpieczeństwa Rosja, której – jak celnie 
zauważał autor Sprawy polskiej – „potrzeby finansowe 
zwykle przechodziły [tj. przerastały – przyp. D. M.] jej 
siły gospodarcze i która ratowała się podbojami od 
bankructwa, nie będzie mogła temu sprostać”32. W tej 
sytuacji Studnicki prognozował, że możliwe stanie się 
„obcięcie Rosji na wschodzie” natomiast konsekwencją 
„zmiany stosunków sił, wywołanych trudnościami Rosji 
na Wschodzie, musi być jej obcięcie na Zachodzie, 
a wtem leży wyzwolenie nasze”33. 

                                                      
31 „W narodzie naszym – zauważał Studnicki – w dobie poroz-

biorowej spotykaliśmy typ, nieznoszący niewoli, typ którego byśmy 
nazwali czerwonoskórym, i typ urodzonych niewolników, który 
nazwiemy murzyńskim”. Autor Sprawy polskiej głęboko ubolewał, że 
„czerwonoskórych” tj. zwolenników walki zbrojnej jest coraz mniej 
z kolei w zastraszającym tempie rozszerza się grono „murzyńskich 
niewolników”, dążących do uzyskania autonomii w ramach Cesar-
stwa Rosyjskiego, ibidem, s. 563. 

32 Ibidem, s. 568-569. 
33 Ibidem, s. 569. 
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Dlatego zdaniem Studnickiego jedyną drogą do uzy-
skania niepodległości winno stać się wspomniane już 
wyżej wyodrębnienie Galicji, jako „polskiego Pie-
montu”, pozostającego w równorzędnym związku nie 
tylko z Austrią, ale także z Węgrami. Dzielnica ta mo-
głaby się stać ośrodkiem krystalizacyjnym polskich 
dążeń niepodległościowych, pod jednym wszakże 
warunkiem, a mianowicie „państwem równorzędnym 
Austryi i Węgrom stała by się tylko rozszerzona Galicja, 
zwiększona przez cały lub część zaboru rosyjskiego”34. 
Scalenie jednak dwóch zaborów, austriackiego i ro-
syjskiego, mogło dokonać się tylko i wyłącznie w wy-
niku wojny rosyjsko-austriackiej. Studnicki był głęboko 
przekonany, iż taka wojna już niebawem stanie się 
faktem, chociażby ze względu na narastającą sprzecz-
ność interesów Austro-Wegier i Rosji w rejonie Pół-
wyspu Bałkańskiego.  

Co więcej: z wyprzedzeniem czterech lat z godną 
uwagi precyzją przewidywał, że wojna ta zyska wymiar 
ogólnoeuropejski, jeśli nie światowy. „Czekają wielkie 
zmiany kartę Europy – zrealizowanie się dążeń wszec-
hniemieckich, zmieniających stosunek Niemiec do Fran-
cji, Niemiec do Anglii na niekorzyść tych ostatnich. […] 
Wchodzimy w okres wielkich przeobrażeń w gronie 
państw Europy i Azyi, możliwą rzeczą, że nawet w sferę 
przeobrażeń będą wciągnięte Stany Zjednoczone sko-
rumpowane swym złota czcicielstwem”35. I dodawał: 
„Nie pokój, lecz miecz niesie XX stulecie” albowiem 
zwiększyła się do niespotykanych jak dotąd rozmiarów 
„intenzywność międzynarodowej walki o byt. Jej ultima 
ratio pozostała siła zbrojna i ona będzie obecnie rzucona 

                                                      
34 Ibidem, s. 570. 
35 Ibidem, s. 571 i 573. 
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na szalę wypadków”36. Swoje rozważania zakończył 
natomiast pouczeniem: „Nie wielkie walki społeczne, 
nie rewolucya socyalna, ale wielkie walki narodów 
i państw czekają Europę. Kujcie broń! Kujcie broń! tj. 
twórzcie siły militarne, siłę czynną, nosicielkę ducha 
ofiary, podstawę podźwignięcia się z upadku”37. Nie 
powinno, zatem dziwić, że głosząc takie poglądy stał się 
rzecznikiem działań podejmowanych przez Józefa 
Piłsudskiego, który wraz ze swymi zwolennikami z PPS-
Frakcji Rewolucyjnej czynnie walczył z carską Rosją. 

Poparcie dla koncepcji trialistycznej w połączeniu 
z twardym antyrosyjskim „kursem”, jaki reprezentował 
Studnicki siłą rzeczy musiało spowodować złagodzenie 
jego stanowiska wobec trzeciego zaborcy Polski, jakim 
była Rzesza Niemiecka zjednoczona pod egidą Prus. 
Studnicki w kreowanym przez siebie scenariuszu nie 
uwzględniał wówczas, że ziemie zaboru pruskiego 
znajdą się w obrębie terytorium odrodzonej Rzeczypo-
spolitej. Należy zaznaczyć, iż czynił tak mając na uwa-
dze przesłankę natury geopolitycznej bardzo istotną dla 
zapewnienia trwałości i stabilności bytu politycznego 
państwa polskiego. W Sprawie polskiej postulował mia-
nowicie, aby Austro-Węgry dokonując „obcięcia Rosji na 
zachodzie” oprócz Królestwa Polskiego inkorporowały 
także ziemie litewsko-ruskie stanowiące dla Polski 
naturalny teren kolonizacyjny. Gdyby jednak przyłączy-
ły tylko Królestwo Polskie „front nasz państwowy 
musiałby skierować się przeciwko Prusom, dzierżącym 
ujście Wisły”38. Tym samym uległby załamaniu front 

                                                      
36 Ibidem, s. 573. 
37 Ibidem, s. 576. 
38 Ibidem, s. 570. Projektowana przez Studnickiego struktura geo-

polityczna ziem polskich wyraźnie ujawnia tutaj swój „proniemiecki” 
charakter: „Państwo polskie zbudowane na terytorium samego 
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antyrosyjski będący kluczowym dla odzyskania i utrzy-
mania niepodległości przez Polskę, ponieważ Austro-
Węgry i Prusy/Niemcy popadłyby w konflikt na tle 
sprawy polskiej. Skorzystałaby na tym Rosja, u której 
państwa te zawsze, gdy rywalizowały ze sobą szukały 
wsparcia. Kwestia niepodległości Polski stanęłaby wtedy 
pod znakiem zapytania. 

Od momentu ukazania się drukiem Sprawy polskiej 
w 1910 r. Studnicki cały czas miał nadzieję na wybuch 
wojny pomiędzy zaborcami Polski. Kiedy jego przewi-
dywania się sprawdziły i w 1914 r. rozpoczęła się I woj-
na światowa (dodajmy, że jej katalizatorem była sygnali-
zowana przez Studnickiego rosyjsko-austriacka rywali-
zacja o wpływy na Bałkanach) przystąpił on do krze-
wienia idei utworzenia Legionów Polskich do walki 
z Rosją. Propagował także sprawę polską na Węgrzech, 
w Rumunii i w Szwajcarii skąd w połowie sierpnia 1915 
r. przybył do Warszawy zajętej 5 sierpnia przez wojska 
Rzeszy Niemieckiej dowodzone przez księcia Leopolda 
Bawarskiego. 

Studnicki znając ówczesny układ sił doskonale zda-
wał sobie sprawę z coraz większej słabości wewnętrznej, 
                                                                                                      
Królestwa, musiałoby zwracać swą ekspansję na zachód i na północ 
ku Bałtykowi. Państwo natomiast oparte o Dźwinę, Berezynę 
i Dniepr byłoby zawsze przeciwnikiem Rosji, która nie może się 
wyrzec ziem litewskich i ruskich. Przyszłe państwo powinno objąć 
Królestwo wraz z gubernią grodzieńską, wileńską, kowieńską, 
częścią guberni mińskiej, częścią Kurlandii, aby zdobyć sobie wyjście 
na Bałtyk, oraz część Podola i Wołynia. Energia narodu polskiego 
kierowałaby się ku kolonizacji tych rozległych krain. Prusy zaś 
umocniłyby się w posiadaniu polskich prowincji, gdyż Polacy 
z Poznańskiego, Pomorza i Śląska bardziej energiczni i przedsię-
biorczy, bardziej ambitni czy też obdarzeni temperamentem poli-
tycznym przenosiliby się na tereny nowego państwa polskiego”. Zob. 
J. P a j ew sk i, Odbudowa państwa polskiego 1914-1918, Warszawa 1978, 
s. 185. 
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jaką przejawiała austro-węgierska monarchia Habsbur-
gów. Dlatego też będąc pod silnym wrażeniem zwycię-
stwa oręża niemieckiego nad znienawidzoną przez niego 
Rosją porzucił ostatecznie koncepcję trializmu i w kwestii 
odbudowy państwowości polskiej opowiedział się za 
ścisłą współpracą z Rzeszą Niemiecką39. 

Warto tutaj nadmienić, iż Władysław Studnicki już 
w pierwszym roku wojny pojawił się w stolicach mo-
carstw centralnych, w Berlinie, a później w Wiedniu 
chcąc zaprezentować własny projekt zorganizowania 
Europy Środkowej, jaki zawarł w napisanej przez siebie 
po niemiecku broszurze pt. „Przebudowa Mitteleuropy 
przez współczesną wojnę. Sprawa polska w jej między-
narodowym znaczeniu”. Postulował w niej – podobnie 
zresztą jak prawie w tym samym czasie Friedrich Na-
umann – utworzenie w Europie Środkowej silnego bloku 
państw powiązanych gospodarczo i polityczno-militar-
nie z Niemcami40. Oczywiście najważniejszym pań-
stwem w tym związku zaraz po dominującej Rzeszy 
Niemieckiej miała być odrodzona Rzeczpospolita Polska. 

                                                      
39 Wrażenie to opisuje Studnicki w swoim Wyznaniu germanofila 

polskiego: „Gdy podczas wojny światowej śpieszyłem do wyzwolonej 
przez Niemców Warszawy […] widziałem olbrzymie pole świeżych 
mogił: Bawarzy, Hanowerczycy, Wirtemberczycy, Sasi, Prusacy, 
Niemcy ze wszystkich części Rzeszy Niemieckiej legli tu, na polskiej 
ziemi […] Wprawdzie nie walczyli oni w tym celu. Walczyli o 
stanowisko w świecie swojego narodu […] lecz konsekwencją tej 
walki – nasze wyzwolenie. Jak nie możemy bez niechęci myśleć 
o tym, który nawet bez złego zamiaru wyrządził nam olbrzymią 
krzywdę, tak nie możemy myśleć bez rozczulenia o tym narodzie, 
który bez zamiarów dobroczynnych względem nas dał nam najwięk-
sze dobrodziejstwo – możność odzyskania niepodległości”. Zob. 
W. S t udn i ck i, Wyznanie…, s. 19. 

40 Zob. A. P i s k ozub, Nauki Władysława Studnickiego,  „Arcana” 
nr 45 (3/2002), s. 110. 
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Zdecydowanie proniemieckie stanowisko, jakie przy-
jęli wespół ze Studnickim książę Franciszek Radziwiłł 
i Adam hrabia Ronikier zaowocowało ogłoszeniem 5 lis-
topada 1916 r. przez generał-gubernatora Hansa von 
Beselera proklamacji cesarzy Niemiec i Austro-Węgier 
postanawiających z ziem wydartych panowaniu rosyj-
skiemu utworzyć „państwo samodzielne z dziedziczną 
monarchią i konstytucyjnym ustrojem”41. Stało się wresz-
cie to, o co Studnicki walczył przez całe swoje życie – 
pojawiła się realna szansa odbudowy polskiej pań-
stwowości. Pod okupacją niemiecką zaczęło się odradzać 
polskie życie publiczne: zaczęto organizować polską 
administrację i polskie szkolnictwo. Proces ten trwał aż 
do 11 listopada 1918 r., kiedy to Rada Regencyjna prze-
kazała Józefowi Piłsudskiemu władzę nad odrodzoną 
Polską oddając mu do dyspozycji – obok zor-
ganizowanych jednostek wojskowych – sprawne na-
rzędzia do jej egzekwowania. Warto o tym pamiętać 
zwłaszcza na tle pojawiających się tu i ówdzie opinii, że 
niepodległość Rzeczypospolitej pojawiła się nagle, ni-
czym niezasłużony kaprys losu, jak głosił popularny, 
krakowski wierszyk: „Ni z tego, ni z owego mamy 
Polskę na pierwszego”. 

Z dniem 11 listopada 1918 r. Władysław Studnicki – 
według określenia Stanisława Cata-Mackiewicza – po-
niósł pyrrusową klęskę42. Jakkolwiek zasadniczy cel jego 
wysiłków został osiągnięty, tzn. Polska odzyskała nie-
podległość, lecz wynik I wojny światowej (biorąc pod 
uwagę późniejsze postanowienia traktatów poko-
jowych podyktowanych przez mocarstwa ententy pań-

                                                      
41 Zob. T. Schramm, Wygrać Polskę 1914-1918, Warszawa 1989, s. 30. 
42 Zob. St. Ma ck i ew i cz -Ca t, Dzieje jednej redakcji, „Słowo”, 

1.08.1932, [w:] i d em, Teksty, wyb., oprac. i wstęp J. J a r u z e l s k i, 
Warszawa 1990, s. 216.  
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stwom centralnym w Wersalu, w Saint Germain-en-
Laye i w Trianon) okazał się katastrofalny dla Rzeszy 
Niemieckiej i Austro-Węgier. Ich klęska definitywnie 
przekreśliła szanse na utworzenie projektowanego przez 
Studnickiego środkowoeuropejskiego „wielkiego obsza-
ru”, który pod przywództwem Niemiec mógłby na 
trwałe zabezpieczyć byt państwowy Polski od zagroże-
nia stwarzanego przez Rosję „obciętą” terytorialnie na 
zachodzie w wyniku pokoju zawartego z Rzeszą Nie-
miecką w marcu 1918 r. Brześciu Litewskim. Słuszność 
obaw wyrażanych przez Studnickiego potwierdziła się, 
już w roku następnym, gdy wybuchła wojna polsko-
bolszewicka43. Stało się wówczas jasne, „anulowanie 
rozbiorów” przez Włodzimierza Lenina było tylko 
propagandowym wybiegiem a nowa, bolszewicka Rosja 
nie zamierza tak łatwo zrezygnować z panowania nad 
okupowanym wcześniej przez imperium carów „krajem 
przywiślańskim”. 

 
Polska w systemie międzynarodowym Europy 

Po zakończeniu I wojny światowej odrodzone 
z ponad wiekowego niebytu państwu polskiemu od 
Wschodu zagrażała bolszewicka Rosja (od 1922 r. Zwią-
zek Socjalistycznych Republik Radzieckich), która mimo 
dotkliwej klęski, jaką Armii Czerwonej zadały wojska 
polskie na przedpolach Warszawy w sierpniu 1920 r., 
                                                      

43 Żona regenta Zdzisława Lubomirskiego zanotowała w swoim 
pamiętniku pod datą 14 listopada 1917 r. takie oto wydarzenie: 
„Studnicki, który był dziś po południu u Zdzisia twierdzi, że mamy 
przed sobą trzy miesiące życia do zorganizowania się, bo za trzy 
miesiące będzie znów carat w Rosji”. Zob. Pamiętnik Księżnej Marii 
Zdzisławowej Lubomirskiej 1914-1918, Poznań 1997, s. 557. Fakt, że 
„biali” przegrali wojnę domową w Rosji i zamiast wojsk carskich 
uderzyła na Polskę Armia Czerwona nie zmieniało trafnej diagnozy 
Studnickiego. 
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nie zamierzała w dłuższej perspektywie czasowej re-
spektować postanowień traktatu ryskiego z 1921 r. 
Z kolei od zachodu równie wrogie nastawienie prezen-
towały upokorzone traktatem wersalskim Niemcy, które 
utraciły na rzecz Polski niemałą cześć swoich „kresów 
wschodnich” w postaci Pomorza Gdańskiego, Wielko-
polski i niewielką, lecz bardzo istotną z gospodarczego 
punktu część Górnego Śląska. 

Chcąc zneutralizować tę zagrażającą bezpieczeństwu 
państwa sytuację władze polskie zdecydowały się 
w 1921 r. na zawarcie dwóch sojuszy polityczno-woj-
skowych: z nastawioną antyniemiecko Francją i obawia-
jąca się rosyjskich roszczeń wobec Besarabii Rumunią. 
Nie trzeba specjalnie spoglądać na mapę, aby się prze-
konać, jak fatalny był to krok. Rozwiązanie takie do-
puszczało, bowiem możliwość udziału państwa pol-
skiego w niemożliwej do wygrania wojnie na dwa fronty 
toczonej z dwoma jej największymi sąsiadami jed-
nocześnie. Obydwa alianse strony polskiej z początku lat 
20-tych – dodajmy, że zawarte pod silnym naciskiem 
Francji – szybko znalazły swój rezonans. Już w 1922 r. 
delegacje Niemiec i ZSRR podpisały w Rapallo porozu-
mienie współpracy na polu „gospodarczym”, co stwa-
rzało dla Niemiec możliwość testowania na poligonach 
rosyjskich broni zakazanych przez traktat wersalski zaś 
Rosjanom otwierało drogę do pozyskania niemieckich 
technologii. 

Dostrzegając niebezpieczeństwo takiego układu sił 
dla państwa polskiego, Studnicki szedł pod prąd ówcze-
snej opinii publicznej, której polityczne przekonania 
były urabiane przez skrajnie antyniemiecką endecję i w 
dalszym ciągu niewzruszenie głosił pogląd, że głównym 
wrogiem Polski jest ZSRR nie zaś Niemcy, z którymi 
przy okazaniu minimum dobrej woli przez obie strony 
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możliwe byłoby osiągnięcie modus vivendi. Dlatego 
stanowczo sprzeciwiał się taktyce obozu politycznego 
kierowanego przez Romana Dmowskiego, którego 
działania wmontowywały Polskę w „egzotyczny sojusz” 
z Francją. Krytykując w tej materii „ojca polskiego na-
cjonalizmu” Studnicki pisał: „Rosja została rozbita przez 
opancerzoną żelazną pięść niemiecką. Niech będzie za to 
ta pięść błogosławiona. Rosja od cara Piotra I do Alek-
sandra III dużo zawdzięczała Niemcom. Niemcy organi-
zowali nie tylko rosyjskie życie gospodarcze, ale rosyj-
ską maszynę wojskową. Przyszedł głupi car Aleksander 
III. Rozpoczął walkę z pierwiastkiem niemieckim w Ro-
sji, zdezorganizował rosyjską maszynę wojskową i po-
litykę zewnętrzną rosyjską wprowadził na francuskie 
tory, i to doprowadziło Rosję do katastrofy. Rosja jednak 
przez długi czas wyzyskiwała swój stosunek z Francją. 
Francja była bankierem świata i zasilała Rosję kapitałem. 
Polska idzie tymi samymi torami, które Rosję doprowa-
dziły do katastrofy, z tą tylko różnicą, że gdy Rosja wyzy-
skiwała Francję, Polska jest wyzyskiwana przez Francję. 
Weszliśmy w katastrofalny system polityczny”44. 

Czołowy „germanofil polski” nie godził się również 
z próbami rozszerzenia sojuszu polsko-francuskiego 
o Wielką Brytanię. Rozpatrując zasadność tego konceptu 
nie pozostawiał „suchej nitki” na przywódcy endecji 
i jego bezkrytycznej wierze w poparcie angielskie dla 
umacniania międzynarodowej pozycji Polski. Studnicki 
był zdania, że zawód, jaki Roman Dmowski odczuwał 
wobec postawy polityków angielskich wspierających 
Niemcy kosztem Polski „pochodzi z jego głębokiej 
nieznajomości stosunków gospodarczych Europy 
i świata” albowiem „Niemcy – jak zauważał słusznie 
                                                      

44 Zob. W. S t udn i ck i, Polityka polska i odbudowa państwa. Odpo-
wiedź na książkę p. Dmowskiego, Warszawa 1925, s. 36. 
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Studnicki – są głównym warsztatem świata, ich upadek 
odbija się fatalnie na stosunkach angielskich. Usz-
czuplenie, więc Niemiec na korzyść Polski nie leżało 
w interesach Anglii. Anglii zagraża Rosja w Azji, dla 
Anglii, więc ma znaczenie Polska antyrosyjska. Pan 
Dmowski i jego przyjaciele rysowali Polskę, jako wy-
łącznie antyniemiecką koncepcję. Rzucają hasło: «My 
albo Niemcy», sądząc, że tym hasłem pozyskają cywili-
zowany świat – i coraz częściej otrzymują odpowiedź 
«nie wy, ale Niemcy». Nawet opętana histerią antynie-
miecką Francja gotowa jest dziś dla dobrych stosunków 
z Niemcami poświęcić Polskę”45. 

Dodajmy, że Studnicki napisał te słowa w 1925 r., 
gdy w Locarno został podpisany tzw. Pakt Reński, który 
za sprawą gwarancji udzielonych przez Wielką Brytanię 
i Włochy – ustanawiał nienaruszalność niemieckiej 
granicy zachodniej (z Francją i Belgią) stwarzając tym 
samym możliwość dokonania przez Niemcy w nie-
dalekiej przyszłości rewizji ich granicy wschodniej 
(z Polską). Autor Sprawy polskiej bardzo trafnie zau-
ważał, zatem, iż „Polska jest wyzyskiwana przez Fran-
cję”, jako użyteczne narzędzie do akcji antyniemieckiej 
służące wyłącznie interesom francuskim nie zaś żywot-
nym interesom narodowym polskim. 

Dopiero po uwzględnieniu takiego spojrzenia na rolę 
spełnianą przez państwo polskie w systemie między-
narodowym Europy możemy w pełni zrozumieć otwar-
cie proniemieckie stanowisko, jakie głosił Władysław 
Studnicki. Najpełniejszy obraz tego stanowiska zawarł 
on w książce, która weszła do kanonu polskiej myśli 
geopolitycznej. Była nią wydana w 1935 r. publikacja pt. 
System polityczny Europy a Polska. 

                                                      
45 Ibidem, s. 39-40. 
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W pracy tej Studnicki na nowo podjął i gruntownie 
rozwinął – głoszoną przez siebie podczas I wojny świa-
towej – koncepcję powołania do życia środkowoeuro-
pejskiej „wielkiej przestrzeni” pod wspólnym prze-
wodnictwem Niemiec i Polski, dwóch państw, naj-
większych pod względem rozmiarów posiadanego 
terytorium i liczby posiadanej ludności46. Na samym 
początku swoich rozważań Studnicki wyraźnie pod-
kreślił, że „Polska umieszczona między Niemcami 
a Rosją, nie mogłaby odeprzeć napadu obu tych sąsia-
dów”47. Oceniając z kolei rezultat ewentualnego kon-
fliktu polsko-niemieckiego Studnicki pisał, że „Polska 
pozostająca w koalicji antyniemieckiej kierowanej przez 
Francję, może ponieść olbrzymie rany ze strony Nie-
miec” i stwierdzał kategorycznie: „wojnę polsko-
niemiecką uważam, za klęskę dla Polski i rzecz niebez-
pieczną dla Niemiec, udział zaś Polski w koalicji anty-
niemieckiej za cios wymierzony w cywilizację europej-
ską”48. 

Chcąc temu zapobiec takiemu rozwojowi wydarzeń 
proponował – będąc jakby po lekturze dzieł Eugeniusza 
Romera, – aby „Polska ze względu na swe pomostowe 
położenie między Morzem Czarnym a Bałtyckim, na 
swe granice z Rumunią i Czechosłowacją oraz możli-
wość wspólnej granicy z Węgrami” zdecydowała „czy 
państwa środkowoeuropejskie będą w orbicie politycz-
nej Francji czy zaś bloku środkowoeuropejskiego”49. 
Studnicki będąc przeciwny pierwszemu z tych rozwią-
zań uważał, że państwo polskie ze względu na swe 
geograficzne położenie powinno dążyć do „zbliżenia 

                                                      
46 Zob. i d em, System polityczny...., s. 25. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem, s. 24. 
49 Ibidem. 
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z Niemcami, do wytworzenia z nimi wspólnego bloku 
środkowoeuropejskiego”50. Utworzenie takiego bloku 
zapewniłoby Polsce znacznie większy poziom bezpie-
czeństwa niż wątpliwej jakości przymierze z odległą od 
Polski Francją, ponieważ prawidłowo rozumiana „nie-
miecka racja stanu musi je pociągnąć bardziej do powo-
łania do życia bloku środkowoeuropejskiego, niż zblo-
kowania się z Rosją”51. 

Studnicki odrzucał sojusz z Francją nie tylko 
z powodu zbyt dużej odległości dzielącej ją od Polski 
(już Machiavelli mawiał, że „należy mieć przyjaciół 
blisko, a wrogów daleko”), ale dlatego, że Francja działa-
jąc czyniła próby umacniania swojego bezpieczeństwa 
poprzez budowanie wokół Niemiec „pierścienia okrą-
żenia” tworzonego przez zależne od niej państwa „sate-
lity” (Polskę i tzw. Małą Ententę) odwracając przy tym 
ich uwagę (przede wszystkim Polski i Rumunii) od 
realnego zagrożenia ze strony ZSRR, któremu dyploma-
cja francuska umożliwiła wejście do grona państw 
członkowskich tworzących Ligę Narodów. Tymczasem 
Liga Narodów mogłaby według Studnickiego „mieć 
znaczenie, gdyby albo była uniwersalną, albo tylko 
europejską, tj. obejmującą wszystkie państwa Europy 
bez Rosji. W tym ostatnim wypadku byłaby organem 
zarysowującej się Paneuropy”52. Zdaniem Studnickiego 
sowiecka Rosja „wprowadzona do Ligi Narodów, uzy-
ska nowy posterunek dla swojej propagandy”53. W tej 
sytuacji Studnicki stał na stanowisku, że „Liga Narodów 

                                                      
50 Ibidem. 
51 Ibidem, s. 25. 
52 Ibidem, s. 40. 
53 Ibidem, s. 40-41. 
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i pakty międzynarodowe nie dają Polsce należytego za-
bezpieczenia”54. 

Państwo polskie nie mogło, zatem liczyć w żaden 
sposób na przychylność Francji oraz Wielkiej Brytanii, 
ponieważ „Francja pragnęła, aby Polska nie osiągnęła 
prowincji, będących przedmiotem dziejowego sporu 
polsko-rosyjskiego, dbała bowiem o Rosję, jako przysz-
łego sprzymierzeńca”55. Z kolei Wielka Brytania trak-
tując Polskę, jako strefę wpływów Francji i nie chcąc, aby 
Francja zyskała dominującą pozycję w Europie dążyła – 
jak wspomniano już wyżej – do wytworzenia na konty-
nencie balans of power w rezultacie, czego wspierała 
Niemcy kosztem Polski sprzymierzonej z Francją. 

Władzom Rzeczypospolitej Polskiej pozostawało, za-
tem dokonanie stanowiącego nie lada wyzwanie wybo-
ru: albo sprzymierzyć się z sąsiadem z zachodu (tj. 
z Niemcami) albo ze wschodu (tj. z ZSRR). Wybór dru-
giej z tych opcji oznaczałby dla Polski katastrofę, ponie-
waż jak zauważał Studnicki „Rosja sowiecka jest pań-
stwem, z którym przymierze i dobre stosunki są niebez-
pieczniejsze niż antagonizm. Armia rosyjska, któryby 
weszła do sąsiedniego kraju, jako sprzymierzona usiło-
wałaby tam wzniecić rewolucje komunistyczną, wpro-
wadzić ustrój sowiecki, co wywołałoby przyłączenie 
tego kraju do Rosji”56. Pozostawała, więc tylko opcja 
pierwsza polegająca na „zblokowaniu się” z Niemcami. 

Opowiadając się za realizacją koncepcji sojusznicze-
go związku polsko-niemieckiego, – której nadaliśmy 
miano „osi Warszawa-Berlin” – Studnicki uzasadniał, że 
„Polska i Niemcy mogą być podstawą olbrzymiego 
bloku środkowoeuropejskiego, który musi objąć Austrię, 

                                                      
54 Ibidem, s. 53. 
55 Ibidem, s. 154. 
56 Ibidem, s. 185. 
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Węgry, Czechy, Rumunię, Bułgarię, Jugosławię, Grecję, 
Turcję oraz państwa nadbałtyckie – bloku liczącego 
około 200 milionów mieszkańców. Taki blok – kontynu-
ował autor Sprawy polskiej – byłby pierwszorzędną 
potęgą gospodarczą i militarną. Niemcy z natury rzeczy 
zajęłyby w nim pierwsze miejsce, lecz drugie miejsce 
należałoby się Polsce”57. Reagując na zarzut, iż tworzenie 
takiego bloku to „pangermański imperializm” zauważał 
przytomnie, że byłby on w takiej samej mierze „imperia-
lizmem Polski, jeżeli przez imperializm rozumieć dąż-
ność do potęgi”58. Pomnażanie potęgi Polski postrzegał 
natomiast poprzez realizację ściśle określonych przed-
sięwzięć natury gospodarczej: „Każde nowe 1000 km 
kolei wybudowanych w Polsce – pisał – dzięki przyna-
leżności jej do bloku, każde przymnożenie jej elektryfi-
kacji, przeprowadzenie kanału, wzmacnia ją w między-
narodowej walce o byt, zmienia stosunek sił miedzy nią 
a Rosją i Niemcami na jej korzyść”59. W ramach bloku 
polsko-niemieckiego mógłby także swobodnie się wy-
kształcić „oprócz narodowego, pewien patriotyzm 
blokowy, środkowoeuropejski, pojmujący, że rozwój 
każdego z członków bloku jest organicznie związany nie 
z pomniejszeniem, lecz z powiększeniem Europy Środ-
kowej”60. 

Mimo swej pełnej rezerwy i krytycyzmu postawy 
wobec poczynań Francji na arenie międzynarodowej 
Studnicki godził się, aby zajęła ona należne jej miejsce 
w projektowanym przez siebie europejskim „sercu 
lądu”. „Francja – pisał najsłynniejszy germanofil polski – 
może w przyszłości wejść do bloku środkowo-

                                                      
57 Ibidem, s. 186-187. 
58 Ibidem, s. 257. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 



Dawid Madejski  

 58 

europejskiego a przez to przeobrazić go w blok paneu-
ropejski”61. Niestety państwo to stanęło przed wyborem: 
„albo przymierzem z Eurazją zwalczać konsolidację 
Europy Środkowej […] słowem być zdrajcą Europy, albo 
wejść do współpracy z Europą Środkową, zasilając ją w 
odpowiedni kredyt […]. Zależnie od wyboru jednej lub 
drugiej drogi będzie miała Polskę przeciw lub za sobą”62. 

Studnicki był przekonany, że państwo polskie będzie 
w stanie ponownie prawidłowo rozpoznać swoich natu-
ralnych sojuszników i odwiecznych wrogów. Jego 
zdaniem „Polska ze względu na swą geograficzną po-
zycję jest ogniwem łączącym państwa północno-wschod-
niej Europy z państwami południowo-wschodniej Euro-
py”, dlatego też nigdy „nie powinna zniżać się do nie-
zaszczytnej funkcji narzędzia polityki francuskiej wy-
mierzonego przeciw Europie Środkowej, właściwie 
przeciwko Europie w ogóle, bo osłabienie centrum 
europejskiego to upadek Europy. To zarazem śmierć 
Polski, opanowanej przez Rosję”63. Czas pokazał, że 
geopolityczna analiza dokonana przez Władysława 
Studnickiego sprawdziła się w całej pełni, z tą tylko 
różnicą, że było to wołanie w próżnię. Nie dość bowiem, 
że żaden przedstawiciel ówczesnych polskich „elit” 
politycznych nie podzielał poglądów Studnickiego, to 
jeszcze powszechnie wyśmiewano jego „czarnowidz-
two”, wytaczano mu procesy o zniesławienie (jak np. 
wojewoda śląski Michał Grażyński czy prezydent War-
szawy Stefan Starzyński) oraz przyczepiano etykietę 
niezrównoważonego „germanofila”. Mimo szykan i os-
tracyzmu, jakich doznawał od środowisk „patrio-
tycznych” Władysław Studnicki wytrwał w swoich 

                                                      
61 Ibidem, s. 188. 
62 Ibidem, s. 262. 
63 Ibidem. 
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poglądach. Nie zważając na osobiste korzyści pragnął, 
bowiem ocalić Polskę przed katastrofą wojny dwu-
frontowej i związaną z nią groźbą nowego rozbioru, 
który oznaczałby definitywną utratę samodzielnego 
bytu państwowego. Bijąc na alarm przed zbliżającym się 
niebezpieczeństwem napisał swoją ostatnią w II RP 
książkę pt. Wobec zbliżającej się II wojny światowej. 

 

Polska w obliczu II wojny światowej 
Począwszy od 1934 r., kiedy to na okres dziesięciu lat 

został zawarty polsko-niemiecki pakt o nieagresji (na-
zywany też paktem Piłsudski-Hitler), władze państwa 
polskiego przyjęły postawę, co najmniej życzliwej neu-
tralności wobec poczynań niemieckich względem Au-
strii zaś w obliczu konfliktu niemiecko-czechosło-
wackiego, gdy Warszawa aktywnie opowiedziała się po 
stronie Berlina w Europie powstało wrażenie, że Polska 
już w niedługim okresie czasu znajdzie się w obozie 
państw osi. Na taki rozwój wydarzeń liczył Władysław 
Studnicki, który po dokonaniu „amputacji Czechosłowa-
cji” stanowiącej, jego zdaniem, zagrażający tak Polsce jak 
i Niemcom „posterunek sowiecki” żywił głęboką nadzie-
ję, że niebawem rozpocznie się tak długo przez niego 
oczekiwany proces pokojowej integracji gospodarczej 
i polityczno-militarnej państw leżących w Europie 
Środkowej64. 

Fatalny splot wydarzeń sprawił jednak, że historia 
potoczyła się inaczej niż życzyłby sobie tego autor 
Sprawy polskiej. Jak sam zauważył w chwili, gdy wyda-
wało się, że Wielka Brytania i Francja były w stanie 
pogodzić się z dominacją niemiecką w Europie Środko-
wej, kanclerz Niemiec Adolf Hitler zażądał o zwrotu 

                                                      
64 Zob. i d em, Wobec nadchodzącej..., s. 269.  
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kolonii niemieckich65. Wywołało to niepokój w Anglii, 
która wreszcie zdała sobie sprawę z faktu, że ktokolwiek 
„dyktuje prawa Europie będzie również ustanawiał je na 
zewnątrz jej, i to we wszystkim tym, co się tyczy podle-
głych europejskim mocarstwom terytoriów Afryki i Azji, 
zmuszając do ich odstąpienia”66. Kiedy więc Wielka 
Brytania zrozumiała, że blok montowany przez Niemcy 
stanowi zwiększające się zagrożenie dla jej interesów, 
zaczęła czynić próby wzmocnienia swoich wpływów 
w tych państwach, do których skierowana była oferta 
niemiecka. Ponieważ głównym jej adresatem była Polska 
to na niej skupiły się wysiłki Londynu mające na celu 
odciągnięcie Warszawy od zawarcia sojuszu z Berlinem. 
Studnicki ostrzegał przed „pójściem na lep” propozycji 
Wielkiej Brytanii zwracając uwagę na dwa aspekty gry 
toczonej przez Londyn: 1) „Otóż ta opinia, że Polacy są 
doskonałymi żołnierzami jest dziś podstawą nadziei 
Anglii na dywersję, jaką może zrobić Polska, ściągając na 
siebie wojnę z Niemcami, podczas której Anglia będzie 
tworzyła sobie armię”; 2) „Największe jednak niebez-
pieczeństwo ze strony Anglii polega na tym, że pragnie 
udziału Rosji Sowieckiej w koalicji (przeciw Rzeszy 
Niemieckiej – przyp. D. M.). Czym jednak za ten udział 
może Rosji zapłacić? Tylko ziemiami polskimi, tylko 
naszym wschodem, tj. województwami leżącymi za 
Bugiem i Sanem”67. 
                                                      

65 Ibidem, s. 271. 
66 Ibidem, s. 272. 
67 Ibidem, s. 311. Tę słuszną skądinąd opinię Studnickiego doty-

czącą działań Wielkiej Brytanii zmierzających do wciągnięcia Polski 
w konflikt z Niemcami powtarzał w zwulgaryzowanej formie już po 
zakończeniu II wojny światowej Stanisław Mackiewicz, który pisał, 
że „Anglia nie tylko chciała, aby Polska poszła na pierwszy ogień 
wojny z Niemcami, ale chciała jeszcze, aby Polska w tej wojnie była 
możliwie bezbronna, aby możliwie prędko tę wojnę przegrała”. Zob. 
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Analogiczne działania jak Wielka Brytania podej-
mowała wobec Polski także Francja. Paryż bojąc się 
„amputacji” swego terytorium na zachodzie przez dą-
żące do rewizji ustaleń traktatu wersalskiego Niemcy 
„reklamował”, bowiem Warszawie korzyści, jakie od-
niesie ona z zawarcia sojuszu z ZSRR. Tymczasem jak 
zauważał Studnicki „Rosja Sowiecka, gdyby przyszła do 
Polski w charakterze sprzymierzeńca (przeciw Niemcom 
– przyp. D. M.) miałaby na celu przeobrażenie Polski 
w kilka sowieckich republik”68. Jednocześnie ganił Pol-
skie władze za to, że będąc „zapatrzeni w nie-
bezpieczeństwo od zachodu, stają się niemal ślepi na 
niebezpieczeństwo ze wschodu”69. 

Studnicki ostrzegał również przed powszechną 
w tym czasie w Europie „modą” na lekceważenie Nie-
miec, których znaczenie gospodarcze i siłę militarną 
oceniał bardzo wysoko wobec możliwości, jakie w tych 
dziedzinach reprezentowały Wielka Brytania oraz 
Francja. „Dziś niepodobna przewidzieć rezultatów starcia 
zbrojnego państw zachodnich z państwami osi” – pisał 

                                                                                                      
S. Ma ck i ew i c z, Polityka Becka, Biblioteka „Kultury”, tom 102, Paryż 
1964, s. 170. Pogląd Mackiewicza, jakkolwiek częściowo słuszny 
(gdyby Brytyjczycy rzeczywiście chcieli skierować agresję Niemiec na 
Polskę powinni wówczas życzyć sobie, aby ci ostatni bronili się 
najdłużej jak to tylko możliwe, co przecież dałoby Anglii tak po-
trzebny czas na przygotowanie się do wojny z Niemcami), stał się 
popularny wśród sanacyjnych kręgów na emigracji, które usiłowały 
znaleźć wygodne dla siebie wyjaśnienie przyczyn katastrofy wrze-
śniowej i zatrzeć rażące błędy, jakich na polu dyplomatycznym 
i militarnym dopuścili się Jozef Beck oraz Rydz-Śmigły w okresie od 
1935 do 1939 r. Tymczasem wydarzenia z sierpnia i września 1939 r. 
jednoznacznie wskazują, że głównym zainteresowanym w sprowo-
kowaniu starcia polsko-niemieckiego był osobiście Józef Stalin, 
dyktator ZSRR. 

68 Ibidem, s. 318; i d em, Wobec nadchodzącej...', s. 318. 
69 Ibidem, s. 319. 
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autor Sprawy polskiej – przypominał jednak, że te ostatnie 
„posiadają więcej wojska lepiej wyszkolonego i prawdo-
podobnie lepiej dowodzonego ze względu na to, że 
Włochy i Niemcy żyły w atmosferze militaryzmu, przy-
gotowania się do wojny, gdy Francja i Anglia w okresie 
powojennym były przeważnie pogrążone w pacy-
fizmie”70. Mając to na uwadze beznamiętnie piętnował 
dominujący także i w Polsce trend do „pomniejszania, 
lekceważenia sił Niemiec” i pouczał, że może to „ze-
mścić się w wysokim stopniu na naszej polityce, zwięk-
szając prawdopodobieństwo wojny, […] na naszych 
siłach, przygotowanych do ewentualnej wojny oraz 
podczas wojny, gdy okaże się, że przeciwnik jest całkiem 
inny i nie posiada tych braków, o jakich u nas na każ-
dym kroku dziś mówią”71. 

Tak oto według Władysława Studnickiego kształ-
towała się pozycja Polski na arenie międzynarodowej 
tuż przed wybuchem II wojny światowej. Ostateczne 
wskazówki dla Polski jak powinna się zachować 
w zbliżającym się konflikcie Studnicki przedstawił 
w rozdziale pt. Neutralność czy udział Polski w wojnie, 
w którym opowiedział się za tym, aby Warszawa zawar-
ła sojusz z Berlinem. „Polska, jako duże państwo neu-
tralne, o życzliwej neutralności wobec Niemiec, posiada 
dla Niemiec olbrzymie znaczenie. Jest dosyć silna, by 
być zdolną do obrony swej neutralności; nie tak silna, 
aby zagrażać Rzeszy Niemieckiej” stąd też „Polska 
sprzymierzona z Niemcami przeciw Rosji, dla jej prze-
połowienia przez odbiór i emancypację Ukrainy oraz 
przez odcięcie Kaukazu z jego naftą i manganowym 
żelazem posiada znaczenie dla Niemiec większe niż 

                                                      
70 Ibidem, s. 337-338. 
71 Ibidem, s. 337. 
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wszelkie inne państwa środkowej i wschodniej Euro-
py”72. 

Aby jednak sojusz polsko-niemiecki stał się faktem 
należało zdaniem Studnickiego zlikwidować punkty 
zapalne i rozwiązać z korzyścią dla obu stron wszelkie 
kwestie sporne, których istnienie było na rękę państwom 
trzecim usiłującym niedopuścić do powstania osi War-
szawa-Berlin. 

Najważniejszym punktem zapalnym stosunków pol-
sko-niemieckich stanowiło żądanie Berlina zbudowania 
eksterytorialnej autostrady łączącej Niemcy z Prusami 
a przebiegającej przez polskie Pomorze Wschodnie 
a także kwestia powrotu Gdańska do Rzeszy Niemiec-
kiej. Jeśli chodzi o pierwszy problem Studnicki był 
zdania, że Polska winna poczynić ustępstwo na rzecz 
Niemiec, ale równocześnie przedstawić własne żądanie 
zbudowania autostrady i linii kolejowej prowadzącej 
z Pomorza Wschodniego przez niemieckie Prusy na 
Wileńszczyznę (zauważmy, że rozwiązanie to wzmoc-
niłoby niepomiernie polskie pozycje obronne na terenie 
województw północno-wschodnich narażonych w pierw-
szej kolejności na ewentualną agresję sowiecką), albo-
wiem jak słusznie zauważył zacytowany przez Studnic-
kiego minister Beck: „Szanujące się państwo nie czyni 
koncesji jednostronnych”73. 

                                                      
72 Ibidem, s. 341. 
73 Ibidem, s. 346-347; zob. też P. W i e cz o rk i ew i cz, Historia poli-

tyczna Polski 1935-1945, Warszawa 2005, s. 56-57. Niewielu zdaje sobie 
sprawę, że już w końcu lat dwudziestych projekt budowy autostrady 
eksterytorialnej i linii kolejowej łączącej Niemcy z Prusami Wschodnimi 
przedstawili władzom w Berlinie sami Polacy, a konkretnie prezes 
zarządu Polskiej Ligi Drogowej Stefan Tyszkiewicz. Spotkała się ona 
z nieomalże entuzjastycznym przyjęciem Fritza Todda, szefa nie-
mieckiego programu budowy autostrad. Niestety ta cenna inicjatywa nie 
zyskała poparcia „Wierzbowej”, tj. ówczesnego polskiego MSZ. Zob. na 
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Jako państwowiec polski Studnicki stał na straży in-
tegralności terytorialnej Polski wobec zakusów sąsiadów 
ze wschodu i zachodu, pisząc: „Ani Śląsk, ani Pomorze, 
ani ziemia wileńska, nowogródzka nie są jakimiś prote-
zami. Strata każdej prowincji musiałaby wywołać zabu-
rzenie w całym naszym państwowym, gospodarczym 
i narodowym organizmie”74. Co się jednak tyczy drugie-
go problemu wskazywał on, że Polska nie ma najmniej-
szych podstaw, aby wołać z przejęciem „nie oddamy 
Gdańska”, ponieważ nie może oddać czegoś, co w świe-
tle prawa międzynarodowego nie stanowi jej własności. 
„Gdańsk jest republiką pod opieką Ligi Narodów z wy-
sokim komisarzem mianowanym przez Ligę”, przypo-
minał Studnicki z kolei „administracja Gdańska jak i jego 
ludność jest niemiecka, jest narodowo-socjalistyczna, jest 
cząstką partii, rządzoną z Berlina. To jest stan faktycz-
ny”75. Zdaniem Studnickiego Polska nie miałaby, więc 
czego żałować, jeśli Niemcy dokonaliby inkorporacji 
tego miasta do Rzeszy Niemieckiej. Jeśli jednak tak by 
się stało i państwo polskie utraciłaby możliwość korzy-
stania z portów i swoich własnych magazynów niepod-
legających Republice Gdańskiej to wówczas interesy 
polskie w basenie Morza Bałtyckiego zabezpieczałaby 
Gdynia. „Co więc tracimy?”76 pytał retorycznie autor 
Sprawy polskiej. 

Analizując powyższe fakty Studnicki doszedł do 
wniosku, że „Obiektywnych podstaw do wojny polsko-
niemieckiej nie ma”, ponieważ czynnikiem decydującym 
o wojnie wcale nie jest problem zbudowania autostrady 

                                                                                                      
ten temat M. P r u s zyń sk i , Tajemnica Piłsudskiego, Warszawa 1997, s. 
165. 

74 Zob. W. S t udn i ck i, Wobec nadchodzącej..., s. 351. 
75 Ibidem, s. 346-347. 
76 Ibidem, s. 347. 
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czy przynależności Gdańska, lecz tylko to „czy Niemcy 
będą przekonane, że Polska w razie wojny na zachodzie 
(z Francją – przyp. D. M.) wystąpi czynnie przeciwko 
nim, czy zajdzie znaczne prawdopodobieństwo neu-
tralności Polski i obrony tej neutralności oraz neu-
tralności Litwy i Łotwy, którą Sowiety zechcą naruszyć 
dla ukrytych dziś celów aneksyjnych. Mając przed sobą 
prawdopodobieństwo wojny na zachodzie, Niemcy nie 
mogą mieć chęci wywoływania wojny na dwóch fron-
tach”77. Na podstawie dokonanych przez siebie ustaleń 
Studnicki nie zawahał się stwierdzić, że „Polska w imię 
swych interesów gospodarczych winna była wejść do 
państw osi. Tereny osadnicze Polska może uzyskać tylko 
na wschodzie, co też stawia ją na biegunie antyrosyj-
skim”78. 

Niestety wskazówki i ostrzeżenia Studnickiego zos-
tały całkowicie zlekceważone przez władze w War-
szawie, które poczyniły działania dyplomatyczne do-
kładnie odwrotne do tych, jakie zalecał. Zamiast związać 
się przymierzem z Berlinem i tym samym całkowicie 
rozluźnić układ sojuszniczy z Paryżem, Warszawa zde-
cydowała się przyjąć bezwartościowe „gwarancje bez-
pieczeństwa”, sygnowane przez Londyn. Zapewniały 
one Wielkiej Brytanii oraz Francji spokój na Zachodzie, 
ponieważ Niemcy, pozbawione polskiej osłony od 
Wschodu zostały zmuszone do zwrócenia się przeciw 
Rzeczypospolitej. Tymczasem upragnioną przez Niemcy 
osłonę od Wschodu zamiast Polski zaoferowała im azja-
tycka Rosja/ZSRR – najgroźniejszy zdaniem Studnic-
kiego wróg polskiej państwowości. Rezultatem tego 
„egzotycznego” sojuszu stało się kompletne zdruzgo-
tanie przez Niemcy i ZSRR państwa polskiego, którego 
                                                      

77 Ibidem, s. 350. 
78 Ibidem, s. 339. 
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władze wykazały ewidentne objawy „geopolitycznej 
schizofrenii”. 

 
Polak „mądry przed szkodą” 

W 1917 r. przejawiający zainteresowanie dla „sprawy 
polskiej” Freidrich Naumann napisał znamienne słowa: 
„Polak, który dobrze pojmuje swój narodowy rozwój, 
musi chcieć połączyć go z rozwojem niemieckim 
i środkowoeuropejskim”79. Władysław Studnicki stał się 
wybitnym, lecz pozbawionym politycznego znaczenia 
wyrazicielem tej idei. Nie udało mu się bowiem sprawić 
by „stała się ciałem”. 

Przypadek Władysława Studnickiego stanowi dos-
konałą ilustrację tego, jak niezwykle trudno jest być 
„prorokiem we własnym kraju” i to pomimo faktu, że 
formułowane przez niego „proroctwa” były wy-
jątkowo trafne. Wszak to właśnie on z wyprzedzeniem 
kilku lat prawidłowo przewidział dwie wojny: rosyj-
sko-japońską z 1905 r. oraz I wojnę światową. Ostrze-
gał, że odrodzona z zaborów Rzeczpospolita będzie 
zmuszona stoczyć śmiertelny bój o zachowanie nie-
okrzepłej jeszcze niepodległości z bolszewicką Rosją. 
Wreszcie począwszy od 1935 r. trafnie wskazywał, jaki 
układ sił, wykształci się w momencie wybuchu nowe-
go, tym razem już globalnego konfliktu zbrojnego 
o nowy podział świata i jakie będą jego skutki tegoż 
konfliktu dla państwa polskiego. Władysław Studnicki 
w pełni zasłużył sobie zatem na miano «Polaka „mą-
drego przed szkodą”». 

Mimo klęski wrześniowej Studnicki nie „złożył 
broni”. Całą swoją energię poświęcił na zminima-

                                                      
79 Zob. F. Naumann, Co będzie z Polską?, [w:] Przestrzeń 

i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej, Poznań 2000, s. 304. 
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lizowanie strat demograficznych po stronie narodu 
polskiego znajdującego się pod okupacją niemiecką, 
której barbarzyńskim obliczem był niezwykle zas-
koczony. Wielokrotnie interweniował u władz nie-
mieckich w obronie uwięzionych rodaków, piętnował 
represyjną politykę niemiecką wobec zwykłej ludności 
oraz elit intelektualnych nazywając ją otwarcie „pos-
politym mordem” sprowadzającym „rycerskość rze-
miosła żołnierskiego do poziomu bandytów”80. Ana-
logiczne stanowisko zajmował w kwestii represji 
i planowej eksterminacji ludności żydowskiej – pomi-
mo faktu, iż przed wojną wypowiadał się w bardzo 
krytycznym tonie na temat politycznych celów – jak to 
ujął – „światowego żydostwa”81. 

Za swoją działalność Studnicki był dwukrotnie 
aresztowany: w 1940 r. (tuż po słynnej rozmowie 
z Goebbelsem w Berlinie)82 oraz w 1941 r. Po opusz-
czeniu więzienia w 1942 r. zaprzestał namawiania 
władz niemieckich do zmiany ich polityki wobec 
okupowanej Polski uznając to za działanie bezcelowe. 
Poznał, bowiem dobrze metody działania okupanta 
i będąc niezmiernie rozgoryczony oceniał, że Niemcy 
rządzone w dalszym ciągu przez narodowych socjali-
stów „po krótkiej fazie nadzwyczajnego dobrobytu 
i potęgi pójdą do upadku, a wraz z nimi cała cywiliza-
cja europejska”83. Jak pokazała historia Studnicki się 
nie mylił. 

 

                                                      
80 Ibidem, s. 8. 
81 Zob. W. S t udn i ck i, Wobec nadchodzącej…, s. 278-282. 
82 Zob. i d em, Tragiczne manowce…, s. 69-72. 
83 Ibidem, s. 8. 
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Język propagandy w Polsce Ludowej w latach 

1945-1950. Próba analizy 
 
Ramy chronologiczne poniższego artykułu dotyczą 

lat 1945-1950, czyli okresu w którym mieliśmy do czy-
nienia z kształtowaniem się języka nowej władzy. Poniż-
sza analiza ma na celu ukazanie pewnych charaktery-
stycznych nurtów występujących w ramach tego języka, 
w żadnym wypadku nie rości zaś sobie prawa do cał-
kowitego wyczerpania tematu, wymagającego jeszcze 
wielu lat studiów i analiz nad tą problematyką. W tek-
ście autor zamiennie stosuje terminy „PRL” i „Polska 
Ludowa” dla pierwszych lat powojennych, zdając sobie 
sprawę z mogących się z tym wiązać kontrowersji. 
Zabieg ten ma jednak na celu wyodrębnienie pewnej 
specyficznej epoki w dziejach polskiego języka, która 
stanowi zdaniem autora pewną autonomiczną całość.  

Język propagandy komunistycznej w powojennej 
Polsce możemy określić mianem swoistej nowomowy. 
Pojęcie nowomowy wprowadził George Orwell w swej 
słynnej powieści Rok 1984. Oznaczało to sztuczny język 
obowiązujący w państwie totalitarnym, charaktery-
zujący się tendencją do eliminacji „zbędnych” lub „źle 
kojarzących się” wyrazów i zastąpienie ich sztucznymi 
ekwiwalentami. Idea orwellowskiej nowomowy spro-
wadzała się do uniemożliwienia sformułowania przez 
obywateli jakiejkolwiek myśli mogącej zagrażać syste-
mowi państwowemu. Język stał się przez to całkowicie 
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przekonstruowany i strywializowany1. Językoznawcy 
i historycy zapożyczyli ten termin od Orwella do okre-
ślania wypowiedzi, które posługując się stałym zesta-
wem typowych dla siebie określeń, w rzeczywistości nie 
niosą żadnej treści oraz fałszują rzeczywistość. Należy 
bowiem pamiętać, iż każdy język nie tylko odzwiercie-
dla daną rzeczywistość, lecz również ją kreuje, tworząc 
niejako fikcyjny obraz świata. 

Język państwowej propagandy można by zatem 
określić jako swoistą nowomowę, specyficzny styl służą-
cy przekonstruowywaniu świadomości społecznej. Sama 
definicja nowomowy nastręcza jednak pewne trudności. 
Nie może być ona językiem sensu stricto, gdyż niejako 
sama „zawiera się” w języku. Można by przyjąć, iż 
nowomowa jest specyficznym stylem, posiadającym 
zespół form, określoną frazeologię oraz wyraźne prefe-
rencje w zakresie doboru słownictwa. Jednak nowomo-
wa ma uniwersalne ambicje, atakuje pozostałe rejony 
języka w celu ich przyporządkowania. W tym momencie 
wykraczamy już poza pojęcie samego tylko „stylu”. 
Michał Głowiński proponuje określenie nowomowy 
mianem „quasi-języka”. Jako argument podaje fakt, iż 
nowomowa zagarnia pod swoje władanie wszystkie 
poziomy języka: intonację, reguły budowy wypowiedzi, 
fonetykę, retorykę itp. Autor twierdzi jednak, iż jej 
działanie najpełniej wyraża się na poziomie słownictwa i 
frazeologii. Wyodrębnia on podstawowe właściwości 
nowomowy, jakimi są: jednowartościowość, pragma-
tyczność i rytualność, magiczność oraz arbitralność2. 

Nowomowa była jednowartościową, pragmatyczno-
rytualną, magiczną oraz arbitralną formą wypowiedzi. 
Można mówić o niej jako o społecznym stylu funkcjo-
                                                      

1 G. O rwe l l, Rok 1984, Łódź 1988. 
2 M. G ł ow iń sk i, Nowomowa po polsku, Warszawa 1991, s. 8-10. 
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nalnym. Przemawia za tym  przede wszystkim fakt, iż 
ukształtowała ona elementy, jakie składają się na styl, 
a więc pewien zespół form, pewną frazeologię oraz 
wyraźne preferencje w zakresie doboru słownictwa. 
Jedną z jej podstawowych właściwości było to, że miała 
ona ambicje uniwersalne, atakując pozostałe rejony 
języka i zmierzała do podporządkowania ich sobie. Jej 
działanie jednak najpełniej wyrażało się na poziomie 
słownictwa i frazeologii. W ich obrębie ujawniało się ze 
szczególną siłą narzucanie znaku wartości, który nie 
może ulec zakwestionowaniu, nie stanowi przedmiotu 
dyskusji. Różne są sposoby bezpośredniego wprowa-
dzania wskaźników wartości, najprostszy to mnożenie 
przymiotników3. 

Charakterystyczną cechą komunistycznej nowo-
mowy pierwszych lat powojennych jest jej aksjologiczny 
wymiar. Język propagandowy w pierwszych latach 
Polski Ludowej wręcz uderza swoim apodyktyzmem, 
roszcząc sobie pretensje do bycia swego rodzaju wy-
rocznią w zakresie wszelkich ocen i wartości. „Wzorco-
wą wypowiedzią apodyktyczną – pisze M. Głowiński – 
jest slogan, w którym wartości są zawsze jednowymia-
rowe, bezpośrednio dane odbiorcy i nie podlegają dys-
kusji”. Wypowiedzi cechuje budowa z „prefabrykatów” 
o wymiarze aksjologicznym, co znacznie wpływa na 
charakter retoryki. Dlatego język PRL-u „roi się” od 
przymiotników, niekiedy wręcz przypisanych do dane-
go pojęcia (np. „przyjacielska wizyta”, „zachodni impe-
rialiści” itp.)4. Podstawową tendencją nowomowy jest, 
aby wszystkie słowa i formuły niosły ze sobą wyraźny 
wskaźnik oceny, obejmując nie tylko wyrażenia typu 

                                                      
3 Język propagandy, red. nauk. St. Ams t e r damsk i, A. J aw ł o -

ws k a, T. Kowa l i k, Warszawa 1979, s. 3-8. 
4 M. G ł ow iń sk i, Nowomowa..., s. 11-13. 
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„wolność”, a więc takie, z którymi wiążą się ideologicz-
ne postawy i przeświadczenia. Obejmuje ona także to, co 
mogłoby być neutralne. W obrębie nowomowy nie ma 
miejsca dla słów „niedookreślonych”, każde powinno 
stanowić przekaźnik postawy oceniającej5. 

Jako przykład aksjologicznego i dydaktycznego wy-
miaru nowomowy Polski Ludowej niechaj posłuży nam 
cytat z „Trybuny Śląskiej”(organu PPR): 

„Reakcja nie chce włączenia do Polski prastarych 
ziem słowiańskich [podkr. – R. D.] nad Odrą i Nisą 
[Nysą – R. D.]. Arciszewski i Raczkiewicz nie chcą dla 
Polski Wrocławia i Szczecina. [...] W imię zwycięstw nad 
Niemcami i w imię zbudowania naprawdę silnej Polski – 
musimy już teraz przystąpić do wykonania wielkiego, 
narodowo – rewolucyjnego zadania, do wymiecenia 
śladów niemczyzny z naszych zachodnich połaci”6. 

We fragmencie tym podkreślone zostały zwroty cha-
rakterystyczne dla nowomowy tamtego okresu. Obok 
imperatywnego zwrotu „musimy”, nie wystarczy napi-
sać po prostu „do wykonania zadania”; zadanie musiało 
być „wielkie” i „narodowo-rewolucyjne”, aby podkreślić 
jego wymiar. Tak samo „ziemie słowiańskie” zostały 
opatrzone przymiotnikiem „prastare”, w celu podkre-
ślenia bezapelacyjnych praw narodu polskiego do ich 
posiadania. Z kolei często w języku propagandy komu-
nistycznej używano neologizmu „niemczyzna”, zawsze 
posiadającego pejoratywne skojarzenia. 

W nowomowie niezwykle istotnym elementem było 
narzucanie wyrazistego znaku wartości, prowadzącego 
do przejrzystych polaryzacji, nie mającego prawa budzić 
wątpliwości. Jego docelowym punktem była zdecy-
dowana, niepodlegająca zakwestionowaniu ocena. Zna-
                                                      

5 Język propagandy..., s. 11. 
6 „Trybuna Śląska” nr 12 (19), Rok III, 28.02.1945, s. 3. 
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czenie zostaje podporządkowane ocenie: czasem nie 
było ważne, co dane słowo znaczy, ważne zaś było, jakie 
kwalifikatory z nim się wiązały (dobry, zły, nasz, obcy, 
postępowy, wsteczny, itp.)7. 

W obrębie nowomowy operowano słowami 
o wyraźnym zabarwieniu oceniającym, jak i neutralnym. 
Przykładowo, negatywne zabarwienie posiadały ter-
miny: „koła”, „siły” i „nastroje”. Podobnie używany był 
termin „woda na młyn”. Nowomowa dąży do symbo-
lizmu. Przykładem negatywnych symboli mogą być: 
„coca-cola”, „stonka” (zrzucona przez wroga), czy „Wall 
Street”. 

Wartościowanie dochodzi do głosu w niezwykle wy-
raźnych podziałach i przeciwstawieniach wynikających 
z dychotomicznej wizji świata. Czasami przeciw-
stawienia te mają charakter konkretny i plasują się 
dokładnie w czasie. Nowy okres w historii Polski prze-
ciwstawia się dwudziestoleciu międzywojennemu. 
Przedwojenna Polska staje się uniwersalnym, negatyw-
nym elementem przeciwstawnym. Starano się dowieść, 
iż dawniej człowiek pracy nie miał przed sobą żadnych 
możliwości, również w zakresie twórczym. Bolesław 
Bierut w swym przemówieniu z listopada 1947 roku 
starał się dowieść, iż sytuacja uległa odwróceniu: 

„[...] miliony najprostszych ludzi weszły na tę scenę 
życia publicznego, że pragną one stać się czynnymi, 
a nie biernymi tylko jej uczestnikami, że stają się one 
stopniowo świadomym i twórczym czynnikiem dzie-
jów”8. 

                                                      
7 Język propagandy..., s. 3-8. 
8 B. B i e r u t, O upowszechnieniu kultury [Przemówienie na otwar-

cie radiostacji we Wrocławiu wygłoszone dnia 16 listopada 1947 r.], 
Warszawa 1948, s. 13; cyt. za: M. G ł ow iń sk i, Władza ludowa 
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Jak wynika z powyższych rozważań język pro-
pagandy zawsze musi mieć wroga, zarówno teraź-
niejszego, jak i symbolicznego, reprezentującego świat 
miniony, niechciany „ideologicznie”. Dychotomiczne 
podziały często dotyczyły upowszechnienia sztuki, 
nabierając czasem charakteru historiozoficznego. „Zdro-
wa” twórczość, za którą opowiada się partia, jest prze-
ciwstawiana twórczości wrogiej, niemoralnej. Wskazuje 
na to ten oto fragment: 

„Przeżyciom ludzi prostych, ludzi ciężkiej pracy, ob-
ca jest nieokiełznana zmysłowość, wyrafinowany ero-
tyzm różnych pasożytów – spekulantów i ludzi bez 
jutra, ludzi dnia wczorajszego. Tęsknoty duchowe 
i przeżycia wzruszeniowe ludzi pracy szukają z reguły 
ujścia w głęboko etycznych, społeczno-wyzwoleńczych 
ideach i obrazach”9. 

Dychotomiczność nowomowy PRL-u nosiła także 
akcenty „zimnowojenne”. Polska znajdująca się w orbi-
cie wpływów radzieckich była niejako zobligowana do 
stosowania wrogiej propagandy wobec państw Zacho-
du. Przeglądając prasę tamtych lat oraz wsłuchując się 
w przemówienia dostrzegamy tę etyczno-ideologiczną 
bipolarność świata. Te same zjawiska bądź procesy 
odbywające się w „obozie socjalistycznym” posiadały 
w nowomowie inną bazę frazeologiczną niźli ich odpo-
wiedniki na Zachodzie. Kraje socjalistyczne np. zawsze 
się „bronią” przed wrogą ofensywą „państw imperiali-
stycznych”, które są potencjalnym bądź faktycznym 
agresorem: 

„Trzeba wreszcie, przed konferencją pokojową, aby 
wobec bezprzykładnych ataków [podkr. – R. D.] nowego 

                                                                                                      
przemawia do pisarzy, [w:] Literatura i władza, red. nauk. B. Wo j n ow -
s ka, Warszawa 1996, s. 121. 

9 Ibidem. 
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wodza reakcji międzynarodowej Churchilla, na nasze 
granice zachodnie, aby wreszcie wobec narastania 
w państwach anglosaskich tendencji do oszczędzania 
Niemców, aby wreszcie wobec proniemieckiego, 
w stosunku do naszych granic zachodnich, zachowania 
się Andersów, Raczkiewiczów i Arciszewskich – cały 
naród murem stanął przy granicy na Odrze i Nisie”10. 

Powyższy cytat ilustruje jeszcze inną prawidłowość. 
Nowomowa PRL-u tworzyła bardzo charakterystyczne 
neologizmy na bazie nazwisk osób symbolizujących 
„elementy reakcyjne”. Wykorzystywano tutaj zarówno 
postacie wywodzące się z zachodniej emigracji (Arci-
szewski, Raczkiewicz), okresowych „odstępców ideolo-
gicznych” z obozu państw „demokracji ludowej” (Tito, 
Gomułka), jak i przywódców państw zachodnich (Chur-
chill, Byrnes, Truman). Stąd powstały takie językowe 
„dziwolągi” jak „Trumany”, „Raczkiewicze”, „gomuł-
kowszczyzna” itp. mające oznaczać grupę osób bądź 
ideologię związaną z „międzynarodową reakcją”, wro-
gie ideom pokoju i socjalizmu. Przedstawia to poniższy 
cytat: 

„Antyrobotniczy charakter poglądów na państwo 
prawicowych socjalistów i gomułkowców [podkr. – R. D.] 
[...] szkodliwy i fałszywy charakter miały wyrafinowane 
teorie, które gomułkowszczyzna usiłowała przemycać 
do szeregów Polskiej Partii Robotniczej”11. W nowo-
mowie charakterystyczne było również obrzucanie prze-
ciwników obelgami, rzecz niespotykana dotąd w pol-
skiej propagandzie. 

W języku Polski Ludowej wielką rolę odgrywał ży-
wioł magiczności. Słowa nie tylko odnosiły się do rze-
czywistości, lecz niejako ją kreowały. To, co zostało 
                                                      

10 „Robotnik”, 09.04.1946, s. 3. 
11 Kalendarz Robotniczy 1951, Warszawa 1950, s. 118-119. 
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autorytatywnie wypowiedziane, stawało się rzeczy-
wiste. Funkcję magiczną pełniła większość sloganów, 
magiczność bowiem to mówienie o stanach pożądanych 
tak, jakby były one rzeczywistymi12. 

Niezwykle istotnym w nowomowie Polski Ludowej 
był szyk wyrazów. Klasycznym przykładem niech bę-
dzie formuła „partia i rząd” (nigdy odwrotnie), mająca 
symbolizować władczą pierwszorzędną rolę Polskiej 
Partii Robotniczej (a później PZPR)13. Ilustruje to po-
niższy przykład: 

„PZPR i nasz rząd ludowy popierają również wszel-
kie starania chłopów o niedopuszczenie bogaczy do 
korzystania z pomocy państwowej”14. 

Kolejnym charakterystycznym zjawiskiem była me-
taforyzacja języka. Język Polski Ludowej zawierał sporo 
terminologii militarnej15, technicznej oraz potocznej. Jako 
przykład niech posłuży ten oto fragment: 

„Wracają ludzie, których pięść niemiecka [podkr. – 
R. D.] wygnała z siedzib rodzinnych, jadą ludzie nowi, 
którzy pragną stanąć do pracy na różnych posterunkach, 
śląskich, czy pomorskich [...]. Oczywiście w tych wa-
runkach trudno mówić o starannym doborze ludzi. 
Muszą się zdarzyć wypadki, że obok ludzi najlepszej 
woli wyruszą na zachód karierowicze, niebieskie ptaki. 
Obok elity duchowej i intelektualnej znajdują się 
i śmiecie. Jedni wniosą tam rzetelny zapał, pracę i fa-
chowość, inni improwizację i dyletantyzm. [...] Spo-
łeczeństwo polskie musi się pospiesznie dozbrajać – do 

                                                      
12 Język propagandy..., s. 3-8. 
13 Zob. M. G ł ow iń sk i, Nowomowa..., s. 14. 
14 Kalendarz Robotniczy..., s. 289. 
15 Analogiczne zjawisko występowało w języku propagandy III 

Rzeszy. Por. V. K l empe r e r, LTI. Notatnik filologa, Kraków 1983, s. 
11-12. 
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wielkiej kampanii, do prawdziwego opanowania zagad-
nień jakie przed nami stają nad Odrą, Nissą [Nysą –  
przyp. R. D.], nad Bałtykiem”16. 

Analizując wypowiedzi elit partyjnych oraz arty-
kułów prasowych dochodzi się do wniosku, iż język 
propagandy PRL-u był bardzo ubogi. Z podobnym 
zjawiskiem mamy do czynienia we wszystkich ustrojach 
posiadających cechy totalitarne17. Charakterystycznym 
zjawiskiem była powtarzalność poszczególnych zwro-
tów i form językowych. Chociaż mówi się często 
o nowomowie jako o języku ubogim, to nie należy 
twierdzić, iż repertuar figur, jeśli traktuje się go w izola-
cji, jest szczególnie ograniczony. Owo ograniczenie uja-
wnia się  dopiero wtedy, gdy bierze się pod uwagę 
konkretne użycia figur, gdy się je rozważa ze względu 
na konteksty, którym zostały przypisane18. 

Jednym z najbardziej charakterystycznych elemen-
tów nowomowy było manipulowanie eufemizmami 
i hiperbolami. W zależności od kontekstu, gdy mówiono 
np. o własnych kłopotach posługiwano się eufemiz-
mami, kiedy zaś chodziło o kłopoty przeciwnika – hiper-
bolami. W kontekście gospodarczym były to odpo-
wiednio: „przejściowe trudności rynkowe” oraz „kryzys 
ekonomiczny”. W przypadku omawiania sukcesów sy-
tuacja była odwrotna19. 

Wartościowanie poprzez użycie licznych hiperboli 
w sposób dobitny wyraża się w następującym zdaniu:  

„Jesteśmy świadkami wielkiego, [podkr. – R. D.] nie-
znanego dotąd w historii aktu dziejowej sprawiedli-

                                                      
16 „Tygodnik Powszechny”, nr 3, 08.04.1945, s. 3. 
17 Por. V. K l empe r e r, Notatnik..., s. 26-32. 
18 Język propagandy..., s. 15-16. 
19 M. G ł ow iń sk i, Nowomowa..., s. 15-16. 
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wości w stosunku do wszystkich narodów, mocą któ-
rego powstaje wielka i na zawsze zjednoczona Polska”20. 

Posługiwano się również dwuznacznością niektó-
rych słów (np. rewizjonizm) oraz tzw. językiem ezopo-
wym, który wymagał od odbiorcy umiejętności czytania 
między wierszami. Pewnych rzeczy władza nie mogła 
sformułować expressis verbis, a należało to jednak jakoś 
powiedzieć. Pojawia się on przede wszystkim wtedy, 
gdy władza chce zakomunikować społeczeństwu to, 
czego nie może. Niektóre słowa były niejako zarezer-
wowane do określania jednego tylko przedmiotu. Takim 
słowem był przymiotnik „kierowniczy”, służący do 
określania roli PZPR21.  

Kolejnym zjawiskiem, niejako wspólnym dla ustro-
jów o cechach totalitarnych, była kwestia interpunkcji w 
ich nowomowie. Charakterystycznym był fakt, iż za-
równo w propagandzie językowej Trzeciej Rzeszy, jak 
i Polski Ludowej bardzo rzadko posługiwano się wy-
krzyknikiem. Viktor Klemperer pisze: „Wygląda na to, 
iż wszystko w niej jest w sposób tak oczywisty zawoła-
niem i wykrzyknieniem, że nie potrzebuje ona do tego 
celu specjalnego znaku interpunkcyjnego – bo gdzież są 
jakieś zwykłe wypowiedzi, od których okrzyk miałby się 
odróżniać?”22. 

Kolejnym charakterystycznym elementem jest zami-
łowanie języka propagandy do tzw. magii liczb23. Przy-
tacza się je praktycznie przy każdej okazji, do pod-
kreślenia wzrostu gospodarczego, rozwoju demogra-
ficznego kraju czy polepszenia warunków socjalnych. 

                                                      
20 „Trybuna Robotnicza”, nr 75 (82), 10.05.1945, s. 1. 
21 M. G ł ow iń s k i, Nowomowa..., s. 18. Zob. też: Język propagan-

dy..., s. 18. 
22 Cyt. za: V. K l empe r e r, Notatnik..., s. 85. 
23 Por. ibidem, s. 242-252. 
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Magia liczb stała się nieodłącznym elementem tzw. 
propagandy sukcesu, lansującej obraz Polski jako kraju 
wysoce rozwiniętego i, co za tym idzie, bogatego. Już po 
zakończeniu działań wojennych komunistyczna prasa 
zaczęła ulegać tej tendencji: 

„Fabryki należące do Zjednoczenia Przemysłu od-
lewniczego w Krakowie wyprodukowały w lipcu br. 
1100 ton żeliwa szarego bez rur i kształtek, co stanowi 
wzrost o 23% w porównaniu z miesiącem czerwcem br. 
Bardzo silnie wzrosła także produkcja armatury żeliw-
nej, stalowej i brązowej i wynosiła 885 ton (o 20% więcej 
aniżeli w czerwcu). Odlewów z metali kolorowych 
wytworzono 45 ton, (plus 40). [...] Wzrost produkcji 
należy przypisać zwiększeniu się wydajności pracy, 
która wzrosła z 1,94 kg 2,00 kg na robotniko/ godz 
[sic!]”24. 

Język propagandy roił się również od powtórzeń. Już 
na przełomie XIX i XX wieku wybitny znawca nauk 
społecznych Gustaw Le Bon stwierdził, iż gwarancją 
sukcesu propagandowego jest stała powtarzalność gło-
szonych haseł i terminów25. Ilustruje to poniższy frag-
ment: 

„Państwo dyktatury proletariatu jest narzędziem 
walki klasowej mas ludowych przeciwko wyzyskiwa-
czom, przeciwko kapitalistom [podkr. – R. D.]. W sto-
sunku do kapitalistów i obszarników jest ono aparatem 
przymusu, aparatem przemocy. [...] Jego zadaniem jest 
wywłaszczyć obszarników i oddać ich ziemie chłopom, 
którzy sami będą na niej pracowali. Jego zadaniem jest 
złamać opór kapitalistów i obszarników, sparaliżować 

                                                      
24 Praca Zjednoczenia Przemysłu Odlewniczego, „Naprzód”, nr 196, 

25.08.1946, s. 7. 
25 G. L e  B on, Psychologia tłumu, Kęty 2004, s. 60-63. 
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wszelkie próby przywrócenia starego kapitalistyczno – 
obszarniczego ładu”26. 

Nowomowa zmierzała do tego, aby maksymalnie 
wyeliminować możliwości innej mowy, do tego, aby 
uniemożliwić dokonywanie wyborów językowych. Uja-
wnia się to na poziomie słownictwa. Nie istnieją w niej 
synonimy. Wystąpienia robotnicze określano mianem 
„zajść”, ponieważ nie można było użyć takich słów jak: 
„bunt”, „rewolta”, „ruch” itp. 

Równie ważna, obok słownictwa i frazeologii, jest 
sprawa retoryki, czyli zasady budowy wypowiedzi. 
Retoryka stanowi bowiem ostateczny cel oraz kryterium 
przydatności danych formuł w obrębie nowomowy. Są 
one tak kształtowane, jakby z góry zostały przeznaczone 
do tej formy retoryki, jaka jest stosowana w nowo-
mowie.  

„O ile w poezji – pisze M. Głowiński – chodzi przede 
wszystkim o wydobywanie nowych stosunków między 
słowami, to w nowomowie chodzi o stabilizowanie 
związków między nimi”. Nowomowa, aby oddziaływać 
na odbiorcę, musi odwoływać się do podstawowego 
zasobu leksykalnego języka. Wyróżnianie się na tle 
mowy potocznej i ciągłe zbliżanie się do niej są 
w równym stopniu koniecznymi warunkami istnienia 
nowomowy, a także jej oddziaływania. Nowomowa jest 
przede wszystkim stylem pisanym, związanym gene-
tycznie i funkcjonalnie z retoryką pisma, z tymi ukształ-
towaniami języka, których podstawowym przeznacze-
niem jest utrwalenie ich na papierze. Nowomowa od-
działywuje na mowę potoczną właśnie jako język pisa-
ny27. 

                                                      
26 Kalendarz Robotniczy..., s. 113-114. 
27 M. G ł ow iń sk i, Nowomowa..., s. 24 i nast. 
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Analizując cechy charakterystyczne języka ustrojów, 
w których ideologia odgrywała zasadniczą rolę, nie-
uchronnie natrafia się na zjawisko tzw. kultu wodza28. 
Faktem jest, iż było to zjawisko bardziej zauważalne 
w połowie XX stulecia, w Polsce Ludowej, do 1956 r. 
Najpierw kult dotyczył „wielkiego wodza obozu socjali-
stycznego”, Józefa Stalina, po jego śmierci przeniósł się 
zaś na kontynuatora jego myśli na polskim gruncie – 
Bolesława Bieruta. Czasami w języku propagandy kult 
ten przejawiał cechy wręcz religijne. Wielbiona jednost-
ka uzyskiwała cechy nadludzkie, jeśli nie wręcz boskie. 
W „Kalendarzu Robotniczym” czytamy: 

„Z imieniem Stalina związane są wszystkie zwy-
cięstwa państwa radzieckiego na froncie odbudowy, 
na froncie uprzemysłowienia i stworzenia z ZSRR 
ogromnej potęgi materialnej i moralnej [...]. Olbrzymie 
zadania kierowania państwem radzieckim nie odry-
wają Stalina od prac teoretycznych nad rozwijaniem 
i pogłębianiem nauki marksistowskiej. [...] Dziełem 
Stalina jest rozwinięcie nauki o demokracji radzieckiej, 
o funkcjach i charakterze państwa socjalistycznego. 
Dziełem Stalina jest rozwinięcie nauk marksizmu 
o wojnach sprawiedliwych i niesprawiedliwych. [...] 
Stalin, pogromca barbarzyństwa hitlerowskiego, jest 
szermierzem pokoju, niepodległości i suwerenności 
państw zagrożonych przez imperializm oraz przy-
jaznego współżycia narodów niepodległych. Stalin na 
czele wielkiego obozu pokoju i wolności [...] niewzru-
szenie broni praw narodów do pokoju”29. 

Nie sposób pisać o języku pierwszych lat Polski 
Ludowej, nie zwracając uwagi na kwestię języka „mar-

                                                      
28 Por. V. K l empe r e r, Notatnik..., s. 118-136. 
29 Kalendarz Robotniczy..., s. 87-88. 
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ksizmu – leninizmu” w komunikacji społecznej. Cała 
ówczesna publicystyka była przesiąknięta charak-
terystycznym stylem „zwulgaryzowanej” filozofii 
marksistowskiej. Język marksizmu – leninizmu jest od 
razu rozpoznawalny jako język władzy, dąży do 
zapewnienia sobie wyłączności. Język ten niejako 
odgradza się od reszty społeczeństwa, od ludzi „spo-
za” elit partyjnych. Co prawda część osób przejęła 
jego elementy, ale na zasadzie ich częstej pow-
tarzalności w ówczesnych mass mediach. Język ten 
posiada niejako charakter „akademicki”, jednak często 
mamy tutaj do czynienia ze zbytnim „zagęszczeniem 
frazeologicznym” danych wypowiedzi. Ilustruje to 
poniższy fragment: 

„Marksizm – leninizm [podkreśl. – R. D.] uczy, że 
socjalizm i komunizm nie są dwoma różnymi ustro-
jami społecznymi. Socjalizm i komunizm stanowią 
jedynie dwa stopnie rozwoju tego samego ustroju 
społecznego. Socjalizm jest pierwszym, czyli niższym 
stopniem, komunizm zaś wyższym stopniem spo-
łeczeństwa komunistycznego. [...] Kierowniczą rolę 
w rozwoju społeczeństwa socjalistycznego w kierunku 
komunizmu odgrywa klasa robotnicza jako przodują-
ca klasa społeczeństwa”30.  

Język propagandy w pierwszych latach istnienia 
Polski Ludowej stanowił osobliwą syntezę elementów 
pragmatycznych i rytualnych. Zmierzał do silnego 
i bezpośredniego oddziaływania, był podporządkowany 
działaniu, a więc w zasadzie powinien dostosować się 
do okoliczności, w których funkcjonował i uwzględniać 
charakter odbiorcy, do którego się zwracał. Czynnikiem 

                                                      
30 Ibidem, s. 421-423. 
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zasadniczo ograniczającym jego pragmatyczność była 
rytualność, czyli swego rodzaju wierność sobie i włas-
nym tradycjom, założenie, że bez względu na okolicz-
ności, nie wolno przekraczać granic pewnego języka31. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
31 Język propagandy..., s. 3-8. 
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Dzienniki polskie wobec czterdziestej rocznicy 

wydarzeń marcowych '68 
 

W historii dziejów Europy można odnaleźć wiele klu-
czowych momentów, które wywarły znaczący wpływ na 
losy partycypujących w tych wydarzeniach krajów. Rok 
1968 był z pewnością przełomowy nie tylko dla Europy, 
lecz dla całego świata.  

W wydanej w 2008 r. publikacji Rok 1968 – 40 lat póź-
niej. Marzenie o wykonalności zmiany autorka zwracając 
uwagę na fakt, iż rok 1968 to polski Marzec, Praska 
Wiosna, paryski Maj, rewolta na niemieckich i ame-
rykańskich uczelniach, a także walka z dyktaturą woj-
skową w Brazylii czy też ruch świadomości czarnych 
w Afryce Południowej uwypukla, że młodzież na całym 
świecie odczuła potrzebę buntu i że elementem łączą-
cym wszystkie te wydarzenia wydaje się być dążenie do 
wolności i marzenie o wykonalności zmiany1. Autorka 
Przedmowy do Krzywego koła liberalizmu zwraca także 
uwagę na fakt, pomimo tego, że studenci, którzy straj-
kowali w Nowym Jorku czy w Paryżu dzielili tylko 
w najogólniejszym sensie aspiracje studentów protestu-
jących tej samej wiosny w Warszawie lub w Pradze, to 
jednak pod koniec dwudziestego wieku w każdym 

                                                      
1 Zob. Rok 1968 – 40 lat później. Marzenie o wykonalności zmiany, 

red. nauk. N. F a r i k, Warszawa 2008, s. 5-6. 
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z tych kontekstów pokolenie ’68 było czymś więcej niż 
legendą2.  

Jak wygląda sytuacja w Polsce? W dwudziestą roczni-
cę wydarzeń marcowych Jerzy Eisler pisał: „Marzec 1968 
jest bowiem w całych dziejach Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej najmniej poznanym kryzysem, który nigdy nie 
doczekał się spokojnej wyważonej i wolnej od politycz-
nych emocji oceny, ani nawet rzetelnego i w miarę pełne-
go opisu faktograficznego”3. 

W pracy Marzec 1968. Trzydzieści lat później czytamy, 
że „brak pełnej analizy, przedstawiającej zarówno same 
wydarzenia wraz z pełną ich sekwencją, jak również 
pogłębioną ocenę wszystkich kontekstów politycznych, 
społecznych, narodowościowych i międzynarodowych 
wraz ze skutkami, które w ich wyniku powstały”4.  

W czterdziestą rocznicę wydarzeń marcowych mamy 
w Polsce do czynienia wręcz z klęską urodzaju wydaw-
nictw związanych z marcem 1968. Wśród najważniej-
szych publikacji wymienić warto typowe monografie 
wydarzeń: Marzec 68 autorstwa Piotra Osęki5, Dolnośląski 
marzec ’68 Włodzimierza Suleji6, Rok 1968. Środek Peerelu7 
oraz autobiograficzne książki uczestników wydarzeń 
takie jak: Dworzec Gdański. Historia niedokończona Henry-
ka Dasko8, W poszukiwaniu utraconego sensu A. Michnika9,  

                                                      
2 Zob. E. Ma t yn i a, Liberalizm na nowe czasy, [w:] I. Ka t zn e l -

s on, Krzywe koło liberalizmu, Wrocław 2006, s. 7.  
3 J. E i s l e r, Marzec 1968, Warszawa 1991, s. 7.   
4 M. Ku l a, P. O s ę ka, M. Za r emba, Marzec 1968. Trzydzieści lat 

później, t. I, , Warszawa 1998, s. 9.  
5 P. O s ę ka, Marzec 68’, Kraków 2008. 
6 W. Su l e j a, Dolnośląski marzec, Warszawa 2006.  
7 Rok 1968. Środek Peerelu, Warszawa 2008.  
8 H. Da sk o, Dworzec Gdański. Historia niedokończona, Kraków 

2008.  
9 A. M i chn i k, W poszukiwaniu utraconego sensu, Warszawa 2007.  
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Jesteśmy. Rozstania 68’ T. Torańskiej10. Zauważając ten 
fakt należy pamiętać, że to pokolenie '68 tworzyło III RP, 
a dwa lata rządów PiSu zakwestionowało to pokolenie. 
Można to postrzegać jako bezpośrednią przyczyną 
takiego zainteresowania marcem 68 i tak dużą ilością 
publikacji na ten temat. Bowiem podobnie jak w przy-
padku wydawnictw zwartych jest w przypadku prasy, 
gdzie w czterdziestą rocznicę tych wydarzeń zauważyć 
możemy dużą ilość artykułów  poświęconych tym 
wydarzeniom. Podobnie jak w publikacjach zagranicz-
nych często zwraca się uwagę na jednotorowość rewolu-
cji w różnych częściach świata.  

Warto przypomnieć, że wydarzenia marcowe miały 
dwa źródła: pierwszym z nich było powstanie w war-
szawskiej społeczności akademickiej grupy, dążącej do 
zmiany istniejącej sytuacji, niezadowolenia i rozcza-
rowania polityką Władysława Gomułki i jego ekipy. 
Drugim była walka o władzę toczoną na najwyższych 
szczeblach aparatu partyjno-państwowego. Zderzenie 
się ze sobą dążeń wolnościowych grupy studentów 
zwanych „komandosami”11 z aspiracjami części ekipy 
rządzącej do zajęcia bardziej eksponowanego miejsca 
                                                      

10 T. T o r ań sk a, Jesteśmy. Rozstania 68’, Warszawa 2008.  
11 Komandosami nazywano nastawioną opozycyjnie grupę mło-

dzieży, działającą od połowy lat sześćdziesiątych na terenie Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Nazwa wzięła się stąd, że inteligentni 
i oczytani młodzi ludzie pojawiali się regularnie na zebraniach 
partyjnych i zetemesowskich i jak prawdziwi komandosi działający 
na zapleczu nieprzyjaciela, swoimi kontrowersyjnymi i nonkon-
formistycznymi wystąpieniami zakłócali z góry ustalony porządek 
obrad. Z relacji wynika, że są trzy źródła pierwotnego użycia tego 
określenia: wskazuje się mianowicie na I sekretarza Komitetu 
Uczelnianego PZPR Andrzej Jezierskiego, sekretarza uniwersyteckiej 
organizacji partyjnej Bonawenturę Chojnackiego oraz na kierownika 
Wydziału Nauki KC Jaremego Maciszewskiego. Zob. J. E i s l e r, Polski 
rok 1968, Warszawa 2006, s. 56. 
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w elicie władzy dało w rezultacie to, co do historii prze-
szło pod nazwą wydarzeń marcowych12.  

Przypomnijmy fakty: bezpośrednim zapalnikiem 
tych wydarzeń stał się spektakl Dziady w reżyserii Ka-
zimierza Dejmka. Próby do niego zaczęto pod koniec 
czerwca 1967 r., a oficjalna premiera nastąpiła 25 lis-
topada 1967 r. Spektakl odniósł wielki sukces, a naj-
większe wrażenie, jak wspominał Kazimierz Dejmek 
wywarła Wielka Improwizacja z Gustawem Holoubkiem 
w roli Konrada, przedstawienie w oczach Dejmka było 
triumfem Holoubka i publiczności13.  

Wystawienie Dziadów wywołało jednak krytyczne 
reakcje władz, W. Gomułka stwierdził, że Dziady wbijają 
nóż w plecy przyjaźni polsko-radzieckiej. Bezpośrednią 
konsekwencją tego typu podejścia władz było zdjęcie 
Dziadów ze sceny Teatru Narodowego z dniem 30 stycz-
nia 1968 r.14 Po zakończeniu ostatniego spektaklu doszło 
do publicznej manifestacji. Na Uniwersytecie Warszaw-
skim zbierano podpisy pod petycją przeciwko zawie-
szaniu przedstawień. Rozwieszano ulotki dotyczące 
represji studentów protestujących 30 stycznia. Jednocze-
śnie wszczęto postępowanie przeciwko tym studentom 
tj. Adamowi Michnikowi i Henrykowi Szlajferowi, 
którzy 4 marca oficjalnie zostali usunięci z uniwersytetu. 

                                                      
12 Zob. A. Dud ek, Z. Z b l ew sk i, Utopia nad Wisłą: historia Peere-

lu, Warszawa 2008. s. 196 i następne. O kryzysie i rozczarowaniu 
pisze między innymi Wiesław Władyka. Zob. i d em, Polski kalendarz: 
marzec 1968, „Polityka”, 2008, nr 10, s. 30-32.  

13 Zob. K. D e jmek, Casus Dziady, [w:] Marzec 68’. Sesja na Uni-
wersytecie Warszawskim, s. 14. 

14 Dokładnie przebieg wydarzeń związanych ze zdjęciem Dzia-
dów ze sceny opisują między innymi: J. E i s l e r, Marzec 1968..., s. 148-
163; P. O s ę ka, Marzec 68’..., s. 145-157, J. K a r p i ń sk i, Wykres 
gorączki. Polska pod rządami komunistycznymi, Lublin 2001, s. 173-193; 
A. Dud ek, Z. Z b l ew sk i, Utopia nad Wisłą..., 196-203.  
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8 marca o godz. 12.00 przed Biblioteką Uniwersytecką 
rozpoczął się wiec, podczas którego odczytano rezolucję, 
w której żądano unieważnienia decyzji o usunięciu 
Michnika i Szlajfera a także umorzenia postępowania 
dyscyplinarnego wytoczonego przeciwko ośmiorgu 
studentom oraz przywrócenia stypendium jednemu 
z nich.  Najogólniej ujmując studenci, wydawałoby się, 
doszli do konkluzji z władzami uczelni, ustalono termin 
następnego spotkania. Jednak w tym samym dniu, około 
godziny 14.00, kiedy studenci kierowali się ku wyjściu 
z uniwersytetu pojawiły się oddziały ZOMO, które 
zaatakowały studentów. Bito ich pałkami i wciągano do 
samochodów milicyjnych. Ta interwencja milicji jest 
przełomową decyzją kształtującą przebieg wydarzeń 
marcowych.  

Celem niniejszego artykułu jest analizy artykułów 
prasowych z roku 2008 dotyczących wydarzeń mar-
cowych w Polsce w trzech najbardziej poczytnych 
dziennikach o charakterze społeczno-politycznym tj. 
„Gazety Wyborczej”, „Dziennika” i „Rzeczypospolitej”15. 
Kontekstem jest czterdziesta rocznica buntu studentów. 
Badanie ma charakter przeglądowy, będę starała się 
opisać i zanalizować artykuły dotyczące rewolty stu-
denckiej, a pojawiające się w wymienionych dziennikach 
na przełomie stycznia i maja 2008 r.  Można zauważyć 
pewną prawidłowość w interpretacji wydarzeń w posz-
czególnych tytułach, dlatego analiza ma charakter idio-
graficzny.  

                                                      
15 Na podstawie danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy po-

czytność wymienionych dzienników za miesiąc maj 2008 kształtuje się 
następująco:  „Gazeta Wyborcza” – nakład: 580 633, sprzedaż: 409 696; 
„Rzeczpospolita” – nakład: 221 957, sprzedaż: 137 358, „Dziennik” – 
nakład: 246 200, sprzedaż: 118 940. Dane dostępne na www.tele-
skop.org.pl/dane_ogolnodostepne.php (19 lipca 2008).  



Marta Kasztelan 

 90 

Wszystkie dzienniki zaliczane są do prasy informa-
cyjno-publicystycznej. „Rzeczpospolita” – najstarszy 
z analizowanych dzienników po raz pierwszy pojawił 
się na polskim rynku wydawniczym w styczniu 1982 r. 
z inicjatywy Edmunda Osmańczyka. Od 1993 r. w „Rze-
czypospolitej” zaczął pojawiać się dodatek „Plus-
Minus”, którego redaktorem był M. Łukaszewicz. 
„Rzeczpospolita” jest pismem prawicowym, D. Fikus 
podkreślał, że kierownictwo wywodzi się z „Soli-
darności” i sprzyjał wszystkim (oprócz rządu J. Olsze-
wskiego) rządom związanym z tym ruchem społecz-
nym16.  

„Gazeta Wyborcza” rozpoczęła swoją działalność 
w kwietniu 1989 r., jej pierwszymi redaktorami byli 
A. Michnik, H. Łuczywo i E. Skalski. Na początku 
przyjmowano wszystkich chętnych, część redaktorów 
przeszła z „Tygodnika Solidarność” (między innymi 
J. Kaczyński i T. Mazowiecki). Gazeta funkcjonowała po 
trosze jako organ Unii Wolności, w stosunku do wybo-
rów prezydenckich przyjęła: w 2000 r. neutralne stano-
wisko wobec Kwaśniewskiego, w 2005 r. poparcie dla 
Tuska. W ocenie czytelników do największych wad 
gazety należy: tendencyjność a także chęć pouczania 
odbiorców oraz brak poczucia humoru. Ideowa linia 
„Gazety Wyborczej” ma charakter centro-lewicowy. 
Obecnie redaktorem naczelnym jest Adam Michnik 
a funkcję jednego z zastępców redaktora naczelnego od 
2007 r. pełni Jarosław Kurski.  

Najmłodszy z tego typu gazet: „Dziennik” (pierwszy 
numer tego czasopisma ukazał się 18 kwietnia 2006 r.) 
jest uważany za pismo konserwatywne. Jego redaktorem 
jest Robert Krasowski, „Dziennik” jest skierowany 
                                                      

16 Zob. T. M i e l c z a r e k, Monopol. Pluralizm. Koncentracja, War-
szawa 2007, s. 86.  
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przede wszystkim do młodych, wykształconych, miesz-
kających w dużych miastach czytelników interesujących 
się zarówno tematyką krajową, jak i europejską i mię-
dzynarodową, oczekujących obiektywnych i kompeten-
tnych informacji. Stałym korespondentem „Dziennika” 
jest Cezary Michalski, do głównych publicystów należą 
Piotr Zaremba, Jerzy Jachowicz i Robert Mazurek. 
W każdym sobotnim wydaniu „Dziennika” znaleźć mo-
żna dodatek: tygodnik idei „Europa”, do którego artyku-
ły piszą przede znani intelektualiści zagraniczni tacy jak 
Francis Fukuyama czy Guy Sorman, a także krajowi tacy 
jak  Marcin Król czy Jadwiga Staniszkis.   

6 marca 2008 r. zmarł Gustaw Holoubek, nie-
rozerwalnie związany z wydarzeniami marcowymi. To 
on wcielił się w rolę Gustawa w Dziadach, sztuce, której 
zniesienie ze sceny było początkiem dla buntu studen-
tów w Polsce.  

To, co pierwsze rzuca się w oczy podczas analizy ar-
tykułów zawartych w trzech dziennikach to przede 
wszystkim to, że bezsprzecznie najwięcej uwagi poś-
więca wydarzeniom marcowym „Gazeta Wyborcza”. 
Nie zaskakuje ten fakt, gdyż Adam Michnik był jednym 
ze studentów wyrzuconych z Uniwersytetu War-
szawskiego wskutek demonstracji po zniesieniu ze sceny 
Dziadów. 

„Gazeta Wyborcza” rozpoczyna „kampanię mar-
cową” już w styczniu, kiedy to mamy do czynienia wła-
śnie z wydarzeniami po ostatnim spektaklu Dziadów. 
W styczniowych wydaniach „Rzeczypospolitej” i „Dzien-
nika” nie znajdujemy nawet wzmianki na temat rocznicy 
zdjęcia Dziadów ze sceny Teatru Narodowego. „GW” 
poświęca temu problemowi kilka artykułów w styczniu 
i okładkę w dniu rocznicy. Zamieszcza wywiad z Gus-
tawem Holoubkiem, w którym aktor z dużym dystan-
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sem wypowiada się o spektaklu zaznaczając, że wspo-
mina o nim tylko podczas rocznic17.  Dla „Gazety Wy-
borczej” Dziady stanowią symbol dla wolności i godności 
Polaków. Pierwszy artykuł poświęcony dziełu Adama 
Mickiewicza pojawia się w wydaniu weekendowym z 26 
na 27 stycznia 2008 r. i sam jego tytuł jest niezwykle 
inteligentną grą imion i inicjału nazwiska: Jak Adam M. 
wywołał marzec? Mamy więc do czynienia już w pier-
wszym artykule z tego cyklu z podkreśleniem znaczenia 
i roli jednego z głównych uczestników wydarzeń 
a jednocześnie redaktora naczelnego „Gazety Wybor-
czej” Adama Michnika. Autorki artykułu skupiły jednak 
bardziej niż na ocenie wydarzeń związanych ze sztuką 
Dziady i zdjęciem jej ze sceny, na wspomnieniach osób 
uczestniczących w ostatnim spektaklu, korzystając przy 
tym z opublikowanych już w Polsce materiałów. Intere-
sujące jest zwrócenie uwagi na fakt, że to nie Adam 
Michnik i „komandosi” „wywołali” demonstrację, 
a studenci Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej18. 
Kolejne dwa artykuły („Gazeta Wyborcza” poświęca 
wydarzeniom związanym z zdjęciem Dziadów trzy 
numery). Podobną wymowę ma artykuł „Dziady” wyszły 
z teatru Doroty Ważyńskiej opublikowany 28 stycznia 
2008 r. Czytamy wspomnienia Damiana Damięckiego, 
Joanny Szczepkowskiej i Małgorzaty Dziewulskiej – 
teatrologa. Podkreślają oni doniosłość i historyczną rolę 
przedstawienia, po nim już nic nie było takie jak wcze-
śniej19.  

                                                      
17 Wszystkich opętał ten sam szał, rozmowa z G. Holoubkiem, „Ga-

zeta Wyborcza”, 31.01.2008, s. 2.  
18 A. B i k on t, J. S z c z ę s na, Jak Adam M. wywołał Marzec, „Gaze-

ta Wyborcza”, 26-27.01.2008, s. 23. 
19 D. Wyżyń sk a, „Dziady” wyszły z teatru, „Gazeta Wyborcza”, 

28.01.2008, s. 16.  
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W rocznicę ostatniego wystawienia Dziadów czytamy 
na stronie tytułowej artykuł Adama Michnika Dziady 
z dymanitu. Autor – uczestnik wydarzeń – na tle spekta-
klu formułuje krytykę rządu PiS i Prezydenta RP. Obro-
na Dziadów była dla Michnika obroną kultury, wolności 
i godności przed Chamem i Ciemniakiem, tym bardziej 
w jego oczach  przerażający jest fakt, że nurt, który 
w 1968 r. doprowadził do zdjęcia Dziadów ze sceny 
okazał się wciąż żywy. Refleksja autora jest pesymi-
styczna: „Cham i Ciemniak naszych czasów chcieli 
wyrugować Gombrowicza z lektur szkolnych, urządzili 
nikczemny skandal nad trumną Miłosza, z upodo-
baniem lżyli Szymborską, gdy otrzymała Nobla”20. 
Uderza także puste miejsce na zdjęcie z uroczystości 
w czterdziestą rocznicę – Biuro Ochrony Rządu zabroni-
ło robienia zdjęć podczas uroczystości tłumacząc to 
ochroną prywatności Prezydenta.  

„Gazeta Wyborcza” jest jedyną z trzech analizowa-
nych gazet, która tak wiele miejsca i uwagi poświęca 
wydarzeniom marcowym. Powtórzmy tylko w niej znaj-
dujemy tak szczegółowe analizy rocznicy zdjęcia spek-
taklu Dziady ze sceny Teatru Narodowego. Począwszy 
od 29 lutego 2008 r. zaczyna publikować kalendarium 
wydarzeń sprzed lat autorstwa Piotra Osęki. Kilka dni 
wcześniej zamieszcza pozytywną recenzję ksiązki Osęki 
Marzec ’68.  Zdaniem recenzenta Pawła Wrońskiego 
praca ta ma dużą wartość przede wszystkim ze względu 
na wykorzystanie w niej donosów i raportów zachowa-
nych w archiwach IPN, ale także dlatego, że przedstawia 
archetypy zachowań, które są niezmienne i trwałe przez 
lata, które występują wtedy, gdy władza mówi „teraz 
można” – można jakąś grupę poniżyć, wykluczyć, 
                                                      

20 A. M i c hn i k, Dziady z dynamitu, „Gazeta Wyborcza”, 
31.01.2008, s. 1.  
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zwalczyć21. Te słowa recenzenta rozumieć można jako 
aluzję do rządów PiSu, podobnie jak miało to miejsce 
w tekście Adama Michnika. Wróćmy jednak do wspo-
mnianego kalendarium.  

Rozpoczyna się ono wspomnieniem nadzwyczajnego 
zebrania oddziału warszawskiego Związku Literatów 
Polskich – reakcji na zakaz „wystawiania” Dziadów 
a kończy opis rozprawy w Sejmie z Kołem Znak, które to 
wydarzenie miało miejsce w dniach 10-11 kwietnia 1968 
r. „Gazeta Wyborcza” analizuje zatem wydarzenia 
związane z buntem studentów prawie dzień po dniu. 
Uwidacznia się tutaj po raz kolejny doniosłość Marca ’68 
w oczach autora kalendarium. Podkreśla poświęcenie 
studentów, obłudę i dwulicowość władz w obliczu 
buntu, bezwzględność w stosunku do studentów 
a przede wszystkim antysemityzm, kiedy to w raportach 
SB pojawiały się informacje, że za buntem stoi grupa 
studentów pochodzenia żydowskiego22. W między-
czasie, tzn. podczas publikowania kalendarium marzec 
’68 jest obecny na łamach gazety w różnych formach.  
Można stwierdzić, że marcowe wydania gazety są wręcz 
zdominowane przez tematykę Marca ’68.  W wydaniu 
z 1-2 marca 2008 czytamy o wydanym przez Ośrodek 
„Karta” i Dom Spotkań z Historią albumie odnoszącym 
się do roku 196823, 3 marca redaktorzy przypominają 
o zbliżającej się rocznicy wydarzeń przedstawiając 
w skrócie to, co miało miejsce w poszczególnych uni-
                                                      

21 P. W r oń sk i, Marcowe złudzenia, marcowe donosy, rec. książki P. 
Osęki, Marzec ’68, „Gazeta Wyborcza”, 26.02.2008, s. 21.  

22 Zob. P. O s ę ka, Tak toczył się marzec. Kalendarium wydarzeń 
sprzed 40 lat, „Gazeta Wyborcza”, 29.02.2008, 3.03.2008, 10.03.2008, 
11.03.2008, 13.03.2008, 15-16.03.2008, 17.03.2008, 19.03.2008, 20.03.2008, 
25.03.2008, 28.03.2008, 08.04.2008, 12-13.04.2008.  

23 T. U r zy k owsk i, Taki był środek PRL-u, rok 1968, „Gazeta Wy-
borcza”, 1-2.03.2008,  s. 7.  
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wersyteckich miastach24, 4 marca znajdujemy recenzję 
przetłumaczonej na język polski książki-reportażu 
Umberto Eco pt. Mój 1968. Po drugiej stronie muru25.  

Redaktorzy „Gazety Wyborczej” wyrażają swoje 
przerażenie faktem, że wydarzenia marcowe są tak nie-
obecne w świadomości młodych Polaków, w wydaniu 
z 5 marca 2008 r. znajdujemy badania ISQ and Quant 
Group przeprowadzone dla „Gazety Wyborczej”, z któ-
rego wynika, że 87% młodych Polaków nie wie, co się 
działo w marcu 1968 r., a Ci, którzy mają jakieś skojarze-
nia z tymi wydarzeniami odczuwają głównie ulgę, że nie 
ma obecnie powodów do protestu (59%), lub obojętność 
(26%). Komentująca wyniki badań socjolog Barbara 
Fatyga jednoznacznie stwierdza, że dla młodego poko-
lenia marzec 1968 r. to odległa i na ogół nieznana histo-
ria26. Oprócz wyników badań i ich analizy znajdujemy 
tez sondę Po co się dziś buntować przeprowadzoną przez 
Wojciecha Staszewskiego na dziedzińcu Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wnioski z badań i sond są jednoznacz-
ne, przerażające jest to, że wydarzenia marcowe są tak 
niedoceniane współcześnie.  

Poza analizą buntu studentów znajdujemy też 
w „Gazecie Wyborczej” artykuły odnoszące się do 
nadania obywatelstwa polskim marcowym emigrantom 
– prezydent Lech Kaczyński z okazji rocznicy zaplano-
wał wręczenie potwierdzenia obywatelstwa osobom, 
które wyemigrowały w wyniku antysemickiej nagonki. 
W tym samym numerze odnajdujemy listy marcowych 

                                                      
24 Za tydzień 40. rocznica Marca ’68, „Gazeta Wyborcza”, 

03.03.2008, s. 5.  
25 P. Smo l eń s k i, Umberto Eco za żelazną kurtyną, „Gazeta Wy-

borcza”, 04.03.2008, s. 18.  
26 W. S z a ck i, Marzec ’68 niepamiętany, „Gazeta Wyborcza”, 

05.03.2008, s. 4.  
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emigrantów – Juliusza Pilpela, aktora i muzyka, który 
przed rokiem 1968 pracował w Teatrze Żydowskim i 
Piotra Kopczyńskiego, Polaka pochodzenia żydo-
wskiego mieszkającego na stałe w Australii. Z obu listów 
uderza wielki smutek i tęsknota za ojczyzną, z której 
trzeba było wyemigrować w 1968 r. Pierwszy z emi-
grantów wspomina odjazd na lotnisko w Okęciu, gdzie 
po raz ostatni widział generała Moczara. Pisze: „Bałem 
się, że nasze spojrzenia przypadkowo się spotkają, a ja 
nie będę miał śmiałości spojrzeć mu w oczy. Tak jak 
ofiara boi się spojrzeć w oczy swojemu oprawcy”27. 
Gazeta zachęca pokolenia ’68 do dzielenia się z nią 
wspomnieniami z tamtych czasów.  

Zatrzymajmy się w tym miejscu, aby zauważyć jak 
do tego momentu, tj. do śmierci Gustawa Holoubka 
pozostałe dwa dzienniki odnosiły się do wydarzeń 
marcowych. „Rzeczpospolita” zamieszcza wywiad z Be-
ttiną Röhl, autorką Zabawy w komunizm, która krytycznie 
odnosi się do pokolenia ’68 twierdząc, że „uczestnicy 
ruchu ’68 nie uznają swoich błędów, których nawet 
dostatecznie nie rozpoznali”28. Dziennikarka i reporterka 
uważa, że pokolenie to było tzw. pokoleniem kieszon-
kowego – młodzi ludzie po raz pierwszy zyskali takie 
przywileje w wielu dziedzinach życia. Co ciekawe, jest 
to pierwszy artykuł odnoszący się do wydarzeń marco-
wych opublikowany przez „Rzeczypospolitą” i ma 
wymowę krytyczną. Drugi artykuł znajdujemy w wyda-
niu z 5 marca 2008 r. i są to wspomnienia Ryszarda 
Bugaja. Autor mimo tego, że określa marzec jako źródło 
swojej siły to zaznacza, że polski Marzec nie miał bezpo-

                                                      
27 J. Pilpel, Pożegnał mnie Moczar, „Gazeta Wyborcza”, 

05.03.2008, s. 21.  
28 Rewolucja pieszczochów, z Bettiną Röhl rozmawia Ewa Stefań-

ska, „Rzeczpospolita”, 16-17.02.2008, s. 16. 
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średnich następstw, że nie stał się żadnym etapem, że 
bunt został skutecznie stłumiony, a po Marcu nastała 
przygnębiająca atmosfera.  

Pomijając nawet element ilościowy: „Gazeta Wybor-
cza” poświęciła w tym (tj. od stycznia do 7 marca 2008) 
czasie dziesiątki artykułów odnośnie Marca ’68 to ude-
rza jakże odmienne podejście do tych zdarzeń obu 
dzienników. Gloryfikacja wydarzeń w „GW” i pod-
kreślenie rozczarowania przez „Rzeczypospolitą”. Się-
gając do „Dziennika” odnaleźć można w tym czasie 
dwie wzmianki odnoszące się do wydarzeń marcowych. 
Pierwsza z nich odnosi się do wspomnianego już przy-
wrócenia obywatelstwa ofiarom nagonki, zamieszczony 
zostaje także wywiad z Goldą Tencer – dyrektorem 
generalnym Fundacji Shalom, zarówno artykuł jak 
i wywiad są skierowane do Prezydenta RP – to on ma 
podjąć decyzję o przywróceniu obywatelstwa29. Jak 
wiadomo, decyzję tę Prezydent RP podjął kilka dni 
później uczestnika Druga wzmianka to informacja 
o uruchomionym portalu www.marzec1968.pl30. „Dzien-
nik” nie prowadzi kampanii marcowej, a wspomniane 
teksty mają charakter typowo informacyjny.  

6 marca 2008 r. zmarł Gustaw Holoubek – dwa dni 
przed rocznicą wydarzeń marcowych – aktor, ikona dla  
tych wydarzeń. To on był odtwórcą roli Gustawa 
w zdjętym ze sceny przedstawieniu Dziady. „Gazeta Wy-
borcza” poświęca większość wydania z 7 marca 2008 r. 
pamięci wielkiego aktora. Główny nacisk położony jest 
na związek Holoubka z wydarzeniami marcowymi – 
myślą przewodnią są słowa Andrzeja Łapickiego umie-

                                                      
29 Zob. A. Monkos, Marzec ’68: Apel do prezydenta, „Dziennik”, 

28.02.2008, s. 6.  
30 Zob. IPN odsłania tajemnice Marca ’68, „Dziennik”, 06.03.2008, s. 

5.  
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szczone na okładce gazety: „W Dziadach Dejmka porwał 
[G. Holoubek – M. K.] ludzi i rozpoczął rewolucję mar-
cową. Coś takiego miało miejsce w Paryżu – po premie-
rze Hernaniego Hugo ludzie stawiali barykady”31. Za-
mieszczony jest artykuł autorstwa Adama Michnika 
Kochany Gustawie, w którym redaktor naczelny gazety 
stawia tezę, że wraz ze śmiercią aktora pewna epoka 
polskiej kultury i polskiego życia publicznego dobiegła 
końca. Autor podkreśla rolę jaką Gustaw Holoubek 
odegrał w jego życiu – odgrywając rolę Gustawa-
Konrada, rolę, w którą zawarta jest opowieść o uwi-
kłaniu i porażkach, a także o wielkości, dumie i honorze 
polskiej duchowości32. Michnik zaznacza znaczenie 
Holoubka dla wydarzeń w 1968 r., na tej samej stronie 
umieszczony zostaje głos w dyskusji aktora po wystą-
pieniu Kazimierza Dejmka podczas spotkania poświę-
conego sprawie Dziadów w Teatrze Narodowym, które 
odbyło się w sali Uniwersytetu Warszawskiego w rocz-
nicę Marca ’68 w 1981 r. Aktor w tym głosie wskazuje na 
niesamowitość roli, którą przyszło mu odegrać, „inspi-
racja właściwie płynęła zewsząd […] po raz pierwszy 
traciłem możliwość świadomego oddziaływania na 
widzów, władania nimi […] zdawaliśmy sobie sprawę, 
że jesteśmy uczestnikami pewnego wydarzenia histo-
rycznego, lecz cieszyliśmy się przede wszystkim z dzia-
łania teatru, z siły jego oddziaływania, z możliwości jego 
oddziaływania”33. 

„Gazeta Wyborcza” zamieszcza także opinie 
o Gustawie Holoubku wybitnych aktorów i reżyserów: 

                                                      
31 Gustaw Holoubek nie żyje, „Gazeta Wyborcza”, 07.03.2008, s. 1.  
32 A. M i chn i k, Kochany Gustawie, „Gazeta Wyborcza”, 

07.03.2008, s. 2.  
33 G. Holoubek, Grając w „Dziadach” Dejmka, „Gazeta Wybor-

cza”, 07.03.2008, s. 2.  
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Zbigniewa Zapasiewicza, Marka Konrada, Andrzeja 
Łapickiego, Andrzeja Wajdy. W wypowiedziach pod-
kreślają znaczenie roli Gustawa-Konrada, jak twierdzi A. 
Wajda aktor na naszych oczach odkrywał tajemnicę 
Dziadów, mówiąc Wielką Improwizację docierał do jej 
ukrytego sensu, budował ten sens i wtedy stawało się 
jasne, po co została napisana34. W numerze poświęco-
nym śmierci aktora znajdujemy też kalendarium jego 
najważniejszych ról, wraz z krótką charakterystyką 
filmów, w których zagrał. Szczególna uwaga skierowana 
jest na film Tadeusza Konwickiego Lawa, w którym to 
filmie G. Holoubek wciela się w rolę starego Poety, 
widma Mickiewicza wędrującym po krainie młodości – 
„Gazeta Wyborcza” podkreślając geniusz aktora kieruje 
jednak większość uwagi na jego rolę w tworzeniu wyda-
rzeń marcowych. Magdalena Grochowska w swoim 
reportażu Teatr nie jest końcem świata  również sięga do 
Wielkiej Improwizacji, zwracając uwagę na fakt, że była 
to rzeczywiście improwizacja – Gustaw Holoubek nigdy 
nie ćwiczył, ani nie przeprowadzał prób dla tej sceny, po 
prostu grał35.  

Kilka dni później odbył się pogrzeb aktora – 
w „Gazecie Wyborczej” znajdujemy informację na ten 
temat 13 marca 2008 r., już po cyklu artykułów doty-
czących rocznicy wydarzeń marcowych. Zamieszczony 
zostaje także artykuł Pożegnanie Wielkiego Aktora relacjo-
nujący uroczystości i podkreślający, że Ryszard Legutko 
przywołał Wielką Improwizację, a także słowa ks. Nie-
węgłowskiego dotyczące wydarzeń sprzed pól roku, 
kiedy to Holoubek stracił przytomność w szpitalu, ale 

                                                      
34 Zob. Wielki aktor magnetyzer, „Gazeta Wyborcza”, 07.03.2008, s. 7.  
35 Zob. M. G r o ch owska, Teatr nie jest końcem świata, „Gazeta 

Wyborcza”, 07.03.2008, s. 4.  
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mimo wszystko wrócił do teatru na jubileusz Dziadów 
Dejmka36.  

Z analiz tych artykułów nasuwa się jeden wniosek: 
dla redaktorów i publicystów „Gazety Wyborczej” pos-
tać Gustawa Holoubka jest nierozerwalnie związana 
z wydarzeniami marcowymi w 1968 r., to jego rola 
Gustawa-Konrada pozwoliła młodzieży polskiej na bunt 
i walkę o lepszą rzeczywistość. Epoka aktora pozwoliła 
zawalczyć o wolność i godność. Umarł Gustaw – umarła 
pewna epoka.  

Sięgając do „Rzeczypospolitej” i „Dziennika”, które 
także poświęcają swoje okładki w 7 marca 2008 r. śmierci 
wielkiego aktora zauważamy jednak zupełnie inną 
analizę związku Gustawa Holoubka z wydarzeniami 
marcowymi. Autorzy informacji na ten temat nie utoż-
samiają się z taką interpretacją. Najbardziej oszczędny 
jest „Dziennik”. Czytamy: „Odszedł człowiek, który dla 
wielu [podkr. – M. K.] stał się symbolem buntu wobec 
totalitarnego reżimu. Jego niezwykła kreacja w Dziadach 
Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka 
porwała tłumy”37. Autor artykuły nie ocenia, nie utoż-
samia się z poglądami dotyczącymi związku Holoubka 
z wydarzeniami marcowymi – dokonuje jedynie analizy 
tego jak ten związek jest postrzegany, w przeciwieństwie 
do „Gazety Wyborczej” nie znajdujemy nastawienia 
emocjonalnego. Wywiad z Holoubkiem, który zostaje 
umieszczony podkreśla siłę oddziaływania sztuki, ale 
nie ma informacji o jej związku z późniejszymi wyda-
rzeniami.  

                                                      
36 Zob. J. S z c z e r b a, Pożegnanie Wielkiego Aktora, „Gazeta Wy-

borcza”, 13.03.2008, s. 15.  
37 T. S t aw i s zyń s k i, Aktor, który zmienił historię, „Dziennik”, 

07.03.2008, s. 2.  
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„Rzeczpospolita” poświęca więcej niż „Dziennik” 
uwagi śmierci aktora. Po pierwsze duża część wydania 
z 7 marca 2008 zawiera informacje związane z tym 
wydarzeniem. Jeden z artykułów nosi tytuł Umarł Gu-
staw, umarł Konrad, autor Jacek Cieślak podkreśla zna-
czenie Wielkiej Improwizacji dla późniejszych losów 
naszego kraju tzn. dla wybuchu protestów38. Różnica 
pomiędzy „Gazetą Wyborczą” a „Rzeczypospolitą”  po-
lega na tym, że o ile pierwsza podkreśla znaczenie 
wydarzeń marcowych to druga podkreśla jedynie zna-
czenie Holoubka i jego roli dla rozpoczęcia buntu stu-
dentów. Nie dokonuje analizy tego buntu i nie dokonuje 
jego oceny. Umieszcza także informację o swojej inicja-
tywie w celu nadania warszawskiemu Teatrowi Drama-
tycznemu imienia Gustawa Holoubka, jak wiadomo 
inicjatywa została zakończona sukcesem.   

Przejdźmy do samej rocznicy wydarzeń Marca ’68. 
„Gazeta Wyborcza” począwszy od 8 marca 2008 r. 
publikuje szereg artykułów poświęconych tym wyda-
rzeniom. Już wcześniej rozpoczęła cykl 40 rocznica Marca 
’68, na łamach którego publikowane są artykuły analizu-
jące wydarzenia marcowe, wspomnienia uczestników, 
sondaże, wywiady.  

Wydanie z 8 na 9 marca prawie w całości (oprócz sta-
łych kolumn) poświęcone jest wydarzeniom marcowym 
i pokoleniu ’68. Jacek Żakowski przeprowadza wywiad 
z Adamem Michnikiem, w którym redaktor gazety 
podkreśla doniosłość i znaczenie Marca ’68. 

„Rzeczpospolita” z okazji rocznicy wydarzeń mar-
cowych zamieszcza dodatek Marzec ’68 wydany przez 
Instytut Pamięci Narodowej. Jednak pomimo tego do-
datku kontynuuje ona linię analizy zjawisk marcowych, 
                                                      

38 J. C i e ś l a k, Umarł Gustaw, umarł Konrad, „Rzeczpospolita”, 
07.03.2008, s. 20.  
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którą rozpoczęła publikując wywiad z Bettiną Röhl. Nie 
dostrzega doniosłości Marca ’68 tak jak czyni to „Gazeta 
Wyborcza”. Tytuły artykułów nadają już krytyczny ton 
dla tych wydarzeń: Marcowe gorzkie migdały, Zawłaszczo-
ny Marzec, Kto pamięta o chińskim powielaczu? 

W jednym z artykułów publicysta dokonuje krytyki 
Adama Michnika, a bardziej kultu, którym otoczono 
jego osobą nie dostrzegając innych osób partycypujących 
w tamtych wydarzeniach. Maciej Rybiński (publicysta 
„Faktu”) uważa, że gloryfikacja redaktora „Gazety 
Wyborczej” przeszła najśmielsze oczekiwania, zacy-
tujmy „Dziś po raz już kolejny okazuje się, że nasz 
Marzec był owocem rewizjonistycznych rozważań śro-
dowiska Adama Michnika. A nasz czołowy pogłębiacz 
Jacek Żakowski tak się wgryzł w sprawę, aż się prze-
gryzł na drugą stronę i w wywiadzie z Adamem Mich-
nikiem na łamach „Gazety Wyborczej” ogłosił Michnika 
drugim Gustawem-Konradem. Kabotyństwo wielu sfor-
mułowań tego tekstu, ale przede wszystkim samego 
tytułu, całkowicie mnie obezwładnia, ale obiecuję, że 
jeśli wydane zostaną pocztówki, znaczki w klapę, kubki 
i kieliszki do jajek z „Dzieciątkiem Michnik” to kupię 
całą ich kolekcję. Na pamiątkę”39. Piotr Semka, autor 
Marcowych gorzkich migdałów stawia tezę, że środowisko 
Adama Michnika uważa tradycję marcową za swoją 
własność, a ma do tej tradycji takie samo prawo jak inni 
uczestnicy Marca. Czyni z niej natomiast moralną pałkę, 
po którą sięga w wielu sytuacjach politycznego konflik-
tu, zdaniem Semki czytelnik jest już zmęczony wysypem 
tekstów o Marcu, zwłaszcza w przypadku „Gazety 
Wyborczej”. Poza tym jego zdaniem „ulubione przez 
Michnika odwołanie, które możnaby streścić frazą 
                                                      

39 M. Ry b i ń sk i, Zawłaszczony Marzec, „Rzeczpospolita”, 
10.03.2008, s. 17.  
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‘marzec mi się przypomina’ – towarzyszy nam w róż-
nych okolicznościach od upadku PRL. Przez dwa lata 
rządów PiS powracało już niemal co dzień”40. Te dwa 
artykuły w dużym stopniu odzwierciedlają stanowisko 
„Rzeczypospolitej” zarówno w stosunku do wydarzeń 
marcowych jak i w stosunku do „propagandy” marco-
wej publicystów „Gazety Wyborczej” – jak wynika 
z tekstu Semki, przeciętny czytelnik jest zasypywany 
tekstami o doniosłości Marca ’68 a co istotniejsze, naj-
ważniejszej roli Adama Michnika i jego środowiska 
w tym zdarzeniu. Semka odnosząc się do współczesno-
ści znajduje się po stronie PiSu i krytykując wypowiedź 
Karola Modzelewskiego, który przyrównywał początki 
rządów PiS do początków powstawania państwa poli-
cyjnego. 

Ostatnim artykułem, który pośrednio dotyczy buntu 
studenckiego jest wywiad z Götzem Alym – opubli-
kowany w wydaniu z 31 maja na 1 czerwca 2008 r.  Aly – 
historyk niemieckiego nazizmu uważa, że pokolenie ’68 
nie osiągnęło absolutnie nic. Pierwsze urodzone po 
wojnie, popadło w konflikt, który sam sobie stworzyło 
i którego nie potrafiło pokonać41. Tytuł wywiadu Na 
szczęście się nie udało można uznać za pewnego rodzaju 
deklarację „Rzeczypospolitej” do tych wydarzeń. Wtó-
ruje mu tekst odnoszący się do ksiązki Umberto Eco Mój 
1968. Po drugiej stronie muru. Autor artykułu Krzysztof 
Masłoń przytacza jako puentę odpowiedź na pytanie co 
zostało z roku 1968 zadane Eco przez tłumacza jego 
książki Jarosława Mikołajewskiego,  włoski pisarz odpo-

                                                      
40 P. Semka, Marcowe gorzkie migdały, „Rzeczpospolita”, 08-

09.03.2008, s. 16.  
41 Na szczęście się nie udało, z Götzem Alym rozmawia Joanna 

Mieszko-Wiórkiewicz, „Rzeczpospolita”, 31.05-01.06.2008, s. 15.  
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wiedział: „Nic”, po chwili dodając „Prócz przemian 
obyczajowych”42.  

„Dziennik” poświęca tym wydarzeniom jeden numer 
z 8 na 9 marca 2008 r. Swoją uwagę kieruje w pierwszej 
linii na kwestie antysemickie. Cezary Michalski pyta 
dlaczego zapominamy o Marcu ’68 – wskazując na dwa 
jego wątki komunistyczny i antysemicki. Polityka histo-
ryczna „komandosów” jego zdaniem odniosła klęskę. 
Stało się tak, gdyż im „bardziej Marzec staje się funda-
mentem polityki historycznej „komandosów”, tym 
bardziej prawica zaczyna pamiętać zupełnie inny Ma-
rzec. Tak jak Marzec „komandosów” nie jest Marcem 
antykomunistycznym, ale antynacjonalistycznym i na-
piętnowanym przez antysemicką kampanię, tak Marzec 
prawicy będzie się stawał po prostu jeszcze jednym 
zgniecionym polskim antykomunistycznym powsta-
niem”43. 

Z trzech analizowanych dzienników wyłaniają się 
trzy obrazy Marca ’68. Dla „Gazety Wyborczej” był to 
początek wielkich rewolucyjnych zmian, były to wyda-
rzenia, które odzwierciedlały walkę o wolność, godność 
i równość. Uczestnicy tych wydarzeń są przykładem 
ludzi, którzy byli w stanie poświęcić wszystko dla dobra 
sprawy. Z „Gazety Wyborczej” wyłania się właśnie taki 
ich obraz. Nie bez związku pozostają także tamte wyda-
rzenia z sytuacją kraju, który pod rządami Prawa i 
Sprawiedliwości rozpowszechniał dyskryminację i brak 
poszanowania godności drugiego człowieka. Dlatego 
według autorów „Gazety Wyborczej” warto walczyć, 
może dla siebie, może dla następnego pokolenia. Vita 

                                                      
42 K. Ma s ł oń, Umberto Eco na tropach socjalizmu, „Rzecz-

pospolita”, 08-09.03.2008, s. 20.  
43 C. M i cha l s k i, Czemu zapominamy o Marcu, „Dziennik”, 08-

09.03.2008, s. 10-11.  
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brevis, ars longa – dlatego o kreacji Gustawa Holoubka 
w Dziadach zawsze będziemy pamiętać.  

„Rzeczpospolita” w dużej mierze zachowuje w sto-
sunku do buntu studentów postawę krytyczną. Wy-
wiady, które zamieszcza: z Bettiną Röhl i Götzem Ali 
wskazują na to, że działania buntowników nic nie dały. 
Tytuły wywiadów już określają stanowisko gazety: 
Rewolucja pieszczochów i Na szczęście się nie udało. Redakto-
rzy „Rzeczypospolitej” nie gloryfikują uczestników 
wydarzeń w 1968 r. – a tym bardziej roli Adama Michnika 
i jego środowiska w tych wydarzeniach. Krytykują publi-
cystów „Gazety Wyborczej” za „zalewanie” czytelnika 
informacjami dotyczącymi rocznicami. Stają też po stronie 
Prawa i Sprawiedliwości dokonując krytyki analogii 
między rządami PiSu a Marcem ’68, którą to analogię tak 
często zauważają publicyści „Gazety Wyborczej”. „Rzecz-
pospolita” nie wspomina rocznicy zdjęcia Dziadów ze 
sceny, a Gustawowi Holoubkowi poświęca miejsce 
przede wszystkim ze względu na wielkość tego aktora, 
pisze o jego roli dla początku wydarzeń marcowych, ale 
nie o znaczeniu tych wydarzeń. 

Najbardziej obiektywny wydaje się być „Dziennik”. 
Relacjonuje fakty, opisuje nagonkę antysemicką, przed-
stawia to, co wówczas się wydarzyło, a także wywiady 
z uczestnikami, jednakże bez widocznego zabarwienia 
emocjonalnego. Można uznać podejście redaktorów 
„Dziennika” do wydarzeń marcowych za podejście jak do 
wielu innych kart z dziejów historii Polski. Wydarzyło 
się, jest rocznica, należy to opisać. Ocenę pozostawia 
czytelnikowi. 
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Przyczyny, przebieg i skutki pierwszej i drugiej 

wojny w Zatoce Perskiej 
 

Pierwsza wojna w Zatoce 
Na przełomie 1989 i 1990 roku, na Bliskim Wscho-

dzie doszło do sporu między Irakiem i Kuwejtem, pań-
stwem, które do tej pory pozostawało w cieniu rozgry-
wek politycznych. Niewielu obserwatorów zdawało 
sobie sprawę, że konflikt między dwoma sąsiadami 
przerodzi się w wojnę, a następnie interwencję militarną 
750 000 żołnierzy z całego świata. Mimo swojego nie-
wielkiego rozmiaru, Kuwejt był bardzo istotnym miej-
scem Bliskiego Wschodu, wchodził w skład OPEC, 
a złoża ropy naftowej, jakie posiadał, stanowiły 10% 
światowych zasobów. Władzę w nim sprawowała dyna-
stia Sabah, budująca dzięki dochodom z eksportu su-
rowca jeden z najbogatszych emiratów w regionie. Dla 
Iraku był to bardzo atrakcyjny i pożądany cel do zdoby-
cia, dzięki któremu podkreśliłby pozycję lidera, jak 
również poprawił kondycje finansową, uszczuploną po 
wojnie z Iranem1.  

Saddam Husajn potrzebował sukcesu, zwycięstwa 
pozwalającego mu stać się nowym „Salladynem”, przy-
wódcą wszystkich społeczeństw arabskich. Ambicje 
despotycznego prezydenta wykraczały znacznie poza 
granice Iraku. Zatrzymany na granicy z Iranem posta-
nowił skierować podległe mu dywizje na południe, 
                                                      

1 Historia polityczna świata XX wieku, red. nauk. M. B an kow i cz, 
Kraków 2004, s. 688-699. 
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w kierunku państwa bez własnych sił zbrojnych 
i możliwości obrony. Kampanię przeciw rodzinie Sabah 
rozpoczął od roszczeń terytorialnych, oskarżając ją 
o użytkowanie złóż ropy naftowej, które powinny znaj-
dować się w granicach Iraku. Dotyczyły one wysp 
Warbah i Babija, samo państwo, natomiast, określane 
było jako sztuczny twór postkolonializmu. Saddam 
Husajn, podejmując decyzję o ataku na południowego 
sąsiada, liczył się z możliwością interwencji Stanów 
Zjednoczonych i krytyką ONZ, dlatego 25 lipca 1990 
roku spotkał się z ambasador USA w Iraku April Glapie. 
W trakcie rozmowy doszedł do wniosku, że los Kuwejtu 
nie będzie powodem zaangażowania Waszyngtonu. 
Amerykańska dyplomatka nie dała jednoznacznych 
gwarancji bezpieczeństwa państwu skonfliktowanym 
z Irakiem, wojna stała się przesądzona2.  

W południowych prowincjach kraju dyktator zgro-
madził ponad 100 000 żołnierzy oddziałów regularnych 
i Gwardii Republikańskiej. 1 sierpnia załamały się ostat-
nie próby mediacji i pokojowego rozwiązania sporu 
między stronami, wspierane przez króla Jordanii Husaj-
na i lidera Organizacji Wyzwolenia Palestyny, Jasera 
Arafata. Następnego dnia w godzinach porannych 
dywizje irackie przekroczyły granicę z Kuwejtem i skie-
rowały się w kierunku stolicy. Pięciopasmowa auto-
strada łącząca państwa doprowadziła agresora do cen-
trum kraju, które zostało zajęte w ciągu 5 godzin. Stacje 
telewizyjne i środki masowego przekazu skupiły się na 
wydarzeniach w Zatoce Perskiej i bezpośrednich rela-
cjach z miejsca konfliktu. Emir Dżabis as-Sabah w obliczu 
zagrożenia zbiegł za granicę, pozostawiając Kuwejt na 
łaskę dyktatora. Reakcja środowiska międzynarodowego 
                                                      

2 Operation Desert Storm, Midle East Issues, http://middle-
east.about.com/od/glossary/g/me071209a.htm (12.05.2009). 
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była natychmiastowa. Stany Zjednoczone przystąpiły do 
budowania szerokiej koalicji antyirackiej, która miała zmusić 
napastnika do wycofania z zajętych terenów, a w razie 
konieczności zorganizować interwencję militarną w regio-
nie. Największe obawy dotyczyły przyszłych posunięć 
Husajna. 29 listopada Rada Bezpieczeństwa ONZ jedno-
głośnie przyjęła rezolucję nr 678. Jej treść była rewolu-
cyjna z dwóch powodów; po pierwsze upoważniała 
państwa do użycia wszelkich niezbędnych środków 
w celu zmuszenia Iraku do podporządkowanie się 
decyzji i woli ONZ, po drugie stanowiła najbardziej 
przejrzysty przykład zezwolenia na użycie siły zbrojnej 
w stosunkach międzynarodowych. Na Irak nałożone 
zostały także sankcje, nie miały one, jednak, wystarcza-
jącej siły, aby zmusić dyktatora do ustąpienia3.  

Biały Dom polecił Pentagonowi przeprowadzić ope-
rację rozmieszczenia oddziałów sojuszniczych na terenie 
Arabii Saudyjskiej i innych miejscach Bliskiego Wscho-
du, skąd mogła ruszyć ofensywa przeciwko Husajnowi. 
Przedsięwzięcie to nosiło nazwę Pustynna Tarcza (Desert 
Shield) i uczestniczyły w nim kontyngenty z 29 państw, 
reprezentujące różne barwy narodowe, począwszy od 
Europy, a skończywszy na Afryce i Azji. Prezydent Bush 
mógł sobie pozwolić na szeroki dobór koalicji, włączając 
do niej zarówno tradycyjnych sojuszników, takich jak 
Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, jak 
również kraje arabskie – Arabię Saudyjską, której naj-
bardziej zależało na usunięciu dyktatora z jej granic oraz 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt i Syrię4.  

                                                      
3 R. T a r n og ó r sk i, Interwencje w Iraku a prawo międzynarodowe, 

„Biuletyn” Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nr 19 
(123), Warszawa 2003, s. 17-19.  

4 Gulf War Coalition Force, http://www.nationmaster.com/graph/m-
il_gul_war_coa_for-military-gulf-war-coalition-forces (18.05.2009). 
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Wszystkim uczestnikom operacji zależało na tym, 
żeby uniknąć trzeciego „szoku naftowego”, który mógł 
wprowadzić ludzkość w XXI wiek z nowym kryzysem 
finansowym. Największy kontyngent, liczący ok. 541 000 
żołnierzy, wystawiły Stany Zjednoczone następny pod 
względem wielkości Arabia Saudyjska – ok. 100 000 
żołnierzy, trzeci, natomiast, Wielka Brytania – ok. 45 000. 
Należy, jednak, wziąć pod uwagę fakt, iż w bez-
pośrednich walkach w przypadku interwencji pro-
wadzonych w znacznych odległościach od granic wła-
snego państwa, bierze udział 40-50% stanu osobowego 
wojska, reszta wchodzi w skład zabezpieczenia logi-
stycznego, obsługi naziemnej lotnisk, baz wojskowych, 
okrętów marynarki wojennej, batalionów wsparcia 
dowodzenia, służb medycznych i wywiadu wojsko-
wego. Przed Przewodniczącym Kolegium Połączonych 
Szefów Sztabów, gen. Collin’em Powell’em, stanął 
obowiązek wybrania dowódcy zbliżającej się operacji. 
Wskazał on dotychczasowego oficera, zarządzającego 
Centralnym Dowództwem armii amerykańskiej, obej-
mującego obszar Bliskiego Wschodu i Azji Środkowo-
Wschodniej, generała Normana Schwarzkopfa5.  
                                                      

5 Strukturalnie wojsko USA posiada klasyczny podział na wojska 
lądowe, siły powietrzne, marynarkę wojenną i korpus piechoty 
morskiej, jak również składa się z regionalnych ośrodków decy-
zyjnych obejmujących swoim zasięgiem każdy zakątek świata. 
Ameryka Północna wchodzi w skład Dowództwa Północnego 
(USNORTHCOM), Ameryka Południowa w skład Dowództwa Połu-
dniowego (USSOUTHCOM), Europa i Azja w skład Dowództwa 
Europejskiego (USEUCOM), Oceania z Pacyfikiem w skład Dowódz-
twa Pacyfiku (USPACOM), Afryka Subsaharyjska z Afryką Połu-
dniową w skład Dowództwa Afrykańskiego (USAFRICOM), Bliski 
Wschód i Azja Środkowo-Wschodnia natomiast w skład Dowództwa 
Centralnego (USCENTCOM). Organizacja sił zbrojnych Stanów Zjed-
noczonych, United States Army Home Page; http://www.army.-
mil/info/organization (14.05.2009). 
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Pentagon, mając do dyspozycji cały arsenał militarny 
Stanów Zjednoczonych, zdecydował się wysłać w rejon 
konfliktu doborowe dywizje, uczestniczące wcześniej 
w innych interwencjach zbrojnych z wymiernym skut-
kiem. Analizując położenie geopolityczne, granicę 
między Arabią Saudyjską, Irakiem i Kuwejtem, jak 
również potencjał, jakim dysponował Saddam Husajn, 
sztabowcy do wykonania operacji postanowili prze-
znaczyć: XVIII Korpus Powietrzno-Desantowy, w skład 
którego wchodziły 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa, 
101. Dywizja Powietrzno-Desantowa i XVIII Korpus 
Artylerii, VII Korpus ogólnowojskowy składający się 
z 1. Dywizji Pancernej, 3. Dywizji Pancernej, 1. Dywizji 
Piechoty, 2. Dywizji Piechoty, 1. Dywizji Kawalerii oraz 
VII Korpusu Artylerii. Ponadto wojska lądowe liczyły 
5. i 3. Grupę Operacji Specjalnych, jak również I Korpus 
Ekspedycyjny Piechoty Morskiej, składający się 
z 3 dywizji marines6. Nacierające siły naziemne miały 
być wspierane przez lotnictwo, które w styczniu 1991 
roku w Zatoce Perskiej osiągnęło niebagatelne rozmiary 
3126 samolotów myśliwskich, bombowych, transporto-
wych oraz śmigłowców. Personel naziemny liczył 105 000 
żołnierzy, zapewniając całodobową obsługę logistyczną, 
umożliwiającą nieustanne naloty na cele w Iraku7.  

Najczęściej spotykanymi samolotami na pasach star-
towych niedaleko Rijadu były myśliwce F-15 Eagle, 
mające zmierzyć się w powietrznych walkach z irackimi 
maszynami produkcji radzieckiej i francuskiej. Wojsko 
irackie posiadało kilkaset samolotów, w tym 65 Mirage F1, 

                                                      
6 Operation Desert Storm, Coalition Grund Forces, Globalse-

curity.org; http://www.globalsecurity.org/military/ops/desert_storm-
orbat.htm (01.05.2009). 

7 Operation Desert Storm, Air Force, Globalsecurity.org http://-
www.globalsecurity.org/military/ops/desert_storm-air.htm (02.05.2009). 
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stanowiących elitę sił powietrznych republiki. Ofice-
rowie latający na tych odrzutowcach należeli do naj-
lepszych w kraju, prezentując nieprzeciętne umiejętności 
pilotażu. Obok myśliwców produkcji francuskiej, sztab 
w Bagdadzie miał do dyspozycji także 15 samolotów 
typu Mig-29, 50 Mig-23, 20 Su-25, 30 Su-20, 7 Tu-16 
i 10 Tu-228. Symbolem wojny w Zatoce Perskiej, znajdu-
jącym się w większości materiałów filmowych z miejsca 
konfliktu, był strategiczny bombowiec F-117 Nighthawk 
wyprodukowany przez firmę Lockheed. Dzięki kon-
strukcji i technologii stelth był niewidoczny dla radarów 
przeciwnika, mógł wystartować z lotniska w Rijadzie 
i uderzyć w dowolny cel w Iraku. Jego zadaniem były 
precyzyjne uderzenia na centra administracyjne i in-
frastrukturę, paraliżujące system dowodzenia strony 
przeciwnej9.  

Obie strony przygotowywały się do bezpośredniego 
starcia, próbując odgadnąć intencje i możliwości ruchu 
wroga. Przy granicy z Arabią Saudyjską sztab iracki 
zgromadził 22 dywizje piechoty, 3 dywizje zmecha-
nizowane i 3 dywizje pancerne, wspierane przez baterie 
artylerii, chronione przez liczne zasieki i pola minowe, 
zbudowane kilka tygodni wcześniej. Pierwsza linia 
obrony składała się z regularnych oddziałów wojska, 
których zadaniem było przyjęcie na siebie głównego 
uderzenia koalicji i zatrzymania ich na granicy. Jeśli 
okazałoby się to niemożliwe, dywizje miały wycofać się 
kilkadziesiąt kilometrów na północ, gdzie znajdował się 
odwód doborowych jednostek zmechanizowanych 
i Gwardii Republikańskiej. Tam miało dojść do decy-

                                                      
8 Iraqi Air Force Equipment, Globalsecurity.org; http://www.-

globalsecurity.org/military/ops/desert_storm-air.htm (14.05.2009). 
9 F-117 Stelth, Globalsecurity.org; http://www.globalsecurity.-

org/org/news/2008/080422-f117-retirement.htm (23.05.2009). 
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dujących walk i niedopuszczenia przeciwnika do po-
łudniowych prowincji Iraku. 

Generał Schwarzkopf, mając do dyspozycji podległe 
mu siły, podzielił je na kilka zgrupowań: Dowództwo 
Centralne, Połączone Dowództwo Północne, Dowódz-
two Centralne Piechoty Morskiej i Połączone Do-
wództwo Wschodnie. Szyk zgromadzonych sił przy-
pominał kształt linii rozciągającej się na szerokości 
kilkuset kilometrów, od pustyni w Arabii Saudyjskiej po 
wybrzeże Zatoki Perskiej. Znajdujący się w głębi odwód 
generała Schwarzkopfa, został w ostatnich dniach po-
przedzających rozpoczęcie operacji przesunięty na 
zachód, rozciągając szyk o dalsze odległości. Na lewym 
skrzydle znajdował się XVIII Korpus Powietrzno-
Desantowy amerykańskich sił zbrojnych, wspierany 
przez 24. Dywizje Piechoty i francuską 6. Lekką Dywizję. 
Naprzeciw niego, po drugiej stronie granicy, stacjo-
nowały 3 dywizje irackie, na zachód od nich znajdowały 
się, natomiast, pustynie doskonale nadające się do szyb-
kich rajdów lekkich oddziałów aeromobilnych. Sztab 
koalicji zdecydował się na przeprowadzenie w tym 
miejscu manewru oskrzydlającego na prawe skrzydło 
przeciwnika, niszcząc znajdujące się na nim siły, jak 
również obchodząc to miejsce przez pustynię, gdzie nie 
stacjonowały żadne bataliony. Po wykonaniu manewru 
dowódcy poszczególnych dywizji mieli spychać prze-
ciwnika na wschód w kierunku Kuwait City, 82. Dywi-
zja Powietrzno-Desantowa i francuska 6. Lekka Dywizja 
miały, natomiast, do końca operacji zabezpieczać lewe 
skrzydło sojuszników10.  

Centrum szyku tworzyły najcięższe oddziały, jakie 
miał do dyspozycji gen. Schwarzkopf, takie jak ame-
                                                      

10 Operation Desert Sabre, Globalsecurity.org http://www.global-
security.org/military/ops/desert_sabre.htm (12.04.2009). 
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rykańska 1. Dywizja Pancerna, 3. Dywizja Pancerna, 
1. Dywizja Piechoty, 1. Dywizja Kawalerii oraz brytyjska 
1. Dywizja Pancerna. Naprzeciwko nich znajdowały się 
4 dywizje piechoty i 1 dywizja pancerna. Zadaniem 
batalionów pancernych, podobnie jak lekkich jednostek 
aeromobilnych, było przełamanie obrony przeciwnika 
i zniszczenie jego prawego skrzydła, spychając znaj-
dujących się tam żołnierzy w kierunku stolicy Kuwejtu. 
Na wschód od XVIII Korpusu Powietrzno-Desantowego 
i VII Korpusu ogólnowojskowego do natarcia przygo-
towywały się oddziały wchodzące w skład Połączonego 
Dowództwa Północnego. Były to dywizje syryjskie i egi-
pskie skierowane w rejon konfliktu przez rządy w Da-
maszku i Kairze. Był to jeden z niewielu przykładów, 
gdzie po jednej stronie stanęli żołnierze amerykańscy 
i egipscy, a rządy zdecydowały się na bliską współpracę. 
Do lat 70. XX wieku Stany Zjednoczone traktowane były 
przez Syrię i Egipt – podobnie jak Izrael – wrogo. Jaki-
kolwiek sojusz był niemożliwy, a wspólna interwencja 
wojskowa trudna do wyobrażenia11.  

Odcinek na jakim Arabowie mieli przeprowadzić na-
tarcie był o wiele krótszy od odległości, które mieli 
pokonać Amerykanie, jednak znajdowało się na nim 
o wiele więcej sił przeciwnika. Sztab iracki dysponował 
w tym miejscu 5 dywizjami piechoty, 1 dywizją pancer-
ną i 1 dywizją zmechanizowaną, kilkadziesiąt kilome-
trów na północ znajdowały się natomiast doborowe 
oddziały Gwardii Republikańskiej. Prawe skrzydło sił 
koalicji tworzyły dwa dowództwa: Centralne Dowódz-
two Piechoty Morskiej i Połączone Dowództwo Wscho-
dnie. W skład pierwszego wchodziła: 1. Dywizja Piecho-
ty Morskiej, 2. Dywizja Piechoty Morskiej oraz 1. Bryga-
                                                      

11 Lessom of Desert Storm-Operation Desert Storm, http://findarticles.-
com/p/articles/mi_m0KNN/is_2000_Winter/ai_80305792 (13.05.2009). 
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da 2. Dywizji Pancernej, druga złożona była z jednostek 
saudyjskich, stojących naprzeciwko największego zgru-
powania wroga. Żołnierze amerykańscy i saudyjscy 
musieli stawić czoło aż 9 dywizjom piechoty, 1 dywizji 
zmechanizowanej i 1 dywizji pancernej. Na linii natarcia 
znajdował się także Kuwait City, w którym prze-
widywane były najcięższe starcia. Gen. Schwarzkopf 
brał pod uwagę także przeprowadzenie desantu u wy-
brzeży miasta, zaskakując tym samym dyktatora, jak 
również uniemożliwiając ucieczkę regularnym siłom po 
pierwszych walkach. 

17 stycznia 1991 roku w kwaterze głównej sił kolacji 
o godzinie 2:15 czasu miejscowego generał Schwarzkopf 
wydał rozkaz do rozpoczęcia operacji „Pustynna Burza”. 
Z lotnisk znajdujących się w Arabii Saudyjskiej, lotni-
skowców znajdujących się na wodach Zatoki Perskiej 
i innych baz wojskowych na Bliskim Wschodzie wystar-
towały pierwsze fale samolotów, obierając kierunek na 
Irak. Podstawowym celem było sparaliżowanie obrony 
przeciwlotniczej i zniszczenie lotnisk przeciwnika, 
eliminując zagrożenie z powietrza. Dwie jednostki śmi-
głowców szturmowych typu Apache, kierowane przez 
cztery satelity Navstar za pośrednictwem systemu 
Satvan (Globar Positioning System), zbliżając się do 
największych sieci radarowych, otworzyły ogień z odle-
głości trzech kilometrów, pozbawiając Iraku możliwości 
kontrolowania własnego terytorium z powierza. Obok 
śmigłowców atak przeprowadziły bombowce B-52 
i samoloty szturmowe  F-117 Stealth, niszcząc lotniska 
i inne miejsca strategiczne w całym państwie. Ogień 
otworzyły także krążowniki marynarki wojennej typu 
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Ticonderoga, z których wystrzelonych zostało ponad 50 
pocisków Cruise i Tomahawk12. 

W zachodnim Iraku doszło do starć powietrznych 
między amerykańskimi F-15C Eagle oraz F-16 Fighting 
Falcon a myśliwcami Mig-25 i Mig-29. Mimo dużych 
umiejętności i woli walki oficerowie iraccy okazali się 
o wiele słabsi w obliczu elity US Air Force. Kolejne 
samoloty były sukcesywnie niszczone, podobnie jak 
baterie artylerii przeciwlotniczej i lotniska. Po kilku 
dniach Saddam Husajn nie posiadał żadnych sił po-
wietrznych, skazując tym samym na zagładę wojska 
lądowe. Podczas ataków lotniczych Bagdad pokrywał 
się gęstą siecią wystrzałów baterii przeciwlotniczych, 
jednak pociski te wystrzeliwane były bezskutecznie. 
Większość bombowców pozostawała niewidoczna, a za-
sięg artylerii był zbyt mały, żeby dosięgnąć potężne 
„fortece”. Po unicestwieniu infrastruktury lotniczej prze-
ciwnika, lotnictwo skupiło się na strategicznych miej-
scach administracyjnych, a następnie na oddziałach 
naziemnych stacjonujących w Kuwejcie, zadając im duże 
straty. Na Irak spadło 95 000 ton bomb, paraliżując 
każde miejsce, w którym znajdowały się większe zgru-
powania wojska wroga13.  

Po 11 dniach intensywnych nalotów sztab iracki pod-
jął kroki w celu rozbicia szerokiej koalicji, przed rozpo-
częciem operacji lądowej. 28 stycznia 1991 roku wystrze-
lone zostały w kierunku Izraela pociski Scud, powodując 
śmierć 3 osób i raniąc 70. Dyktator chciał tym sposobem 
zmusić Izrael do interwencji wojskowej i kontruderzenia 
na Irak. Gdyby do tego doszło, państwa arabskie uczest-

                                                      
12 E. Du r s chm i ed, Czynnik zwrotny w bitwach, od Troi do Zatoki 

Perskiej, Warszawa 1999, s. 199-202.  
13 Air Power in Gulf War, Globalsecurity.org http://www.global-

security.org/military/library/report/1999/air-power-v2-5.pdf (17.05.2009). 



Przyczyny, przebieg i skutki… 

 117

niczące w operacji, takie jak Egipt i Syria, na pewno 
wycofałyby swoje kontyngenty, uszczuplając tym sa-
mym sojuszników o 50-55 tys. żołnierzy. Dyplomacja 
amerykańska rozpoczęła rozmowy z Tel-Awiwem, 
nakłaniając rząd do nieużywania siły. Neutralność 
Izraela pozwoliła przeprowadzić operację zgodnie z 
planem. Pentagon przygotował do obrony terytorium 
Arabii Saudyjskiej i Izraela 2048 pocisków typu Patriot. 
Technicznie wartość ich nie była imponująca, przeciętnie 
siłom koalicji udało się zestrzelić 50-60% wystrzeli-
wanych rakiet Scud, jednak pod względem politycznym 
okazały się one bronią bez której całość przedsięwzięcia 
nie powiodłaby się14.  

Cztery dni wcześniej przed atakiem rakietowym na 
Izrael rozpoczęła się druga faza operacji „Pustynna 
Burza”. Do walki na całej długości linii ruszyły wojska 
lądowe koalicji. Po kilkugodzinnym przygotowaniu 
ogniowym czołgi M1A1 Abrams, transportery opan-
cerzone Challanger, pojazdy Hummer skierowały się na 
północ oczekując naprzeciwko siebie sił przeciwnika. 
W wielu miejscach nie doszło jednak do starć, naloty 
powietrzne myśliwców F-15 Eagle, połączone z mor-
derczym ogniem śmigłowców szturmowych Apache 
przez kilkanaście dni niszczyły stacjonujące dywizje 
irackie. Drogi jakimi przemieszczali się sojusznicy prze-
pełnione były spalonym sprzętem wojskowym i tysią-
cami poległych. Szef sztabu amerykańskich sił powie-
trznych gen. Merrill McPeak powiedział, że po raz 
pierwszy w historii armia lądowa została pokonana 
przez siły powietrzne15.  

                                                      
14 Patriot TMD, Globalsecurity.org http://www.global-

security.org/space/systems/patriot.htm (01.05.2009). 
15 E. Dur s c hmi ed, Czynnik zwrotny..., s. 199-202. 
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Oddziały jakie znajdowały się w Kuwejcie były za-
łamane moralnie i pozbawione woli walki. Jako pierw-
sze uderzyły znajdujące się w centrum szyku koalicji: 
dywizje piechoty morskiej i arabscy sojusznicy. W tym 
samym czasie czołgi VII-go Korpusu przełamały obronę 
na irackim prawym skrzydle i skierowały się na wschód 
w kierunku Kuwait City. Za nacierającymi batalionami 
ofensywę rozpoczęła także lewa flanka generała 
Schwarzkopfa, oskrzydlając nieprzyjaciela, atakując jego 
nieosłonięte skrzydło, a następnie przemieszczając się na 
północ. Zaskoczeniem dla oficerów sztabowych, koor-
dynujących przebieg operacji w Rijadzie, były zdjęcia 
satelitarne pokazujące przemieszczenie się irackich 
czołgów na południe Arabii Saudyjskiej wzdłuż wy-
brzeży Zatoki Perskiej. Były to świadome działania 
zaczepne, mające na celu wprowadzenie zamieszania po 
stronie przeciwnej. Dowództwo irackie liczyło także na 
efekt psychologiczny, wywołany operacją militarną na 
terytorium przeciwnika. Bataliony zmechanizowane do-
tarły do miejscowości Al Khafji 29 stycznia, gdzie wy-
wiązała się bitwa z oddziałami piechoty morskiej, które 
przybyły na miejsce. Niedaleko Al Khafji znajdowały się 
złoża ropy naftowej,  które stałyby się dużą przeszkodą 
logistyczną i katastrofą ekologiczną dla Rijadu, gdyby 
zostały podpalone. Marines zatrzymali nacierających, 
niszcząc ich oddziały, zaś pozostała część poddała się 
siłom koalicji. Wraz z kolejnymi dniami ofensywy klęska 
Husajna stawała się coraz bardziej oczywista16. 

Po 100 godzinach drugiej fazy inwazji dywizje irac-
kie były w całkowitej rozsypce, w Kuwejcie trwały 
ostatnie walki z wycofującymi się Irakijczykami. Naj-
większym ciosem dla dyktatora było jednak pod-
                                                      

16 The Operation Desert Storm Timeline, U.S. Departament of Defence, 
http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=45404 (17.04.2009). 



Przyczyny, przebieg i skutki… 

 119

dawanie się lub ucieczka żołnierzy Gwardii Repu-
blikańskiej, która miała zablokować dostęp koalicji do 
Iraku. Operacja „Pustynna Burza” okrzyknięta została 
niepodważalnym i całkowitym sukcesem nad Irakiem, 
w odbiorze społecznym zmieniła oblicze współczesnej 
wojny, kojarzonej do tej pory z latami 1939-45 oraz 
z wojną w Wietnamie. Największe starty wśród sojusz-
ników ponieśli Amerykanie, tracąc 113 żołnierzy, należy, 
jednak, podkreślić, że 24% poległych związanych było 
z prowadzeniem „friendly fire”, czyli wzajemnym, przy-
padkowym otworzeniem ognia17.  

Całość wydatków na operację militarną i transport 
wojska w rejon konfliktu, jaką podał Pentagon wyniosła 
52 893 mln USD. Największy wysiłek poniesienia kosz-
tów wzięły na barki swoich gospodarek państwa naj-
bardziej zagrożone przez Saddama Husajna: Arabia 
Saudyjska, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie. 
Rządy tych krajów przeznaczyły kolejno 16 003 mln 
USD, 16 058 mln USD i 4 088 mln USD. Obok nich 
wsparcia finansowego udzieliły Japonia (10 008 mln 
USD), Niemcy (6 455 mln USD) i Korea Południowa (251 
mln USD)18.  

Z militarnego punktu widzenia I wojna w Zatoce 
Perskiej wielokrotnie porównywana była z bitwą pod 
Chancellorsville z 30 kwietnia 1863 roku. Sztabowcy 
Pentagonu, szukając historycznych podobieństw do 
zakończonego konfliktu, podkreślali taktyczny przebieg 

                                                      
17 Desert Storm, Oregon Coast Magazine Online, http://www.u-s-

history.com/pages/h2020.html (12.03.2009); Operation Desert Storm, Glo-
balsecurity.org; http://www.globalsecurity.org/military/ops/desert_sto-
rm-stats.htm (13.03.2009). 

18 Operation Desert Storm, Financial Responsibility Sharing, Global-
security.org; http://www.globalsecurity.org/military/ops/desert_storm-
finan.htm (14.04.2009). 
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obydwu starć. W obydwu przypadkach zastosowany 
został manewr oskrzydlający, którego nie spodziewał się 
przeciwnik19. 

 
Druga wojna w Zatoce 

Zamachy z 11 września 2001 roku były bezpośrednią 
przyczyna rozpoczęcia przez Stany Zjednoczone mię-
dzynarodowej ofensywy antyterrorystycznej, która mia-
ła zniszczyć podstawy i struktury siatek fundamen-
talistów, aby w przyszłości uniknąć podobnych wyda-
rzeń, jakie miały miejsce w Waszyngtonie i Nowym 
Jorku. Pierwszym celem dla administracji Białego Domu 
stał się Afganistan, od początku lat 90. XX wieku rzą-
dzony przez radykałów religijnych – Talibów. 
Z państwem tym bezpośrednio związani byli zama-
chowcy – samobójcy, którzy zasiedli za sterami samo-
lotów 11 września. Operację wojskową w Afganistanie, 
jaka miała miejsce w 2002 roku, poparły niemal wszyst-
kie kraje europejskie, łącznie z Francją i Niemcami 
rządzonymi przez socjaldemokratów20.  

                                                      
19 Na przełomie kwietnia i maja 1863 roku w stanie Wirginia do-

szło do jednej z największych bitew wojny secesyjnej, symbolu 
kunsztu militarnego gen. Edwarda Lee. Głównodowodzący siłami 
Konfederacji, mając przed sobą rozciągniętą w linii armię Potomku, 
zdecydował się na obejście prawego skrzydła przeciwnika i za-
atakowanie go przed natarciem frontalnym. Umocnieni na całej 
długości żołnierze Północy nie spodziewali się natarcia od strony 
zachodniej. Prowadzący operacją na tym odcinku gen. Jackson 
doskonale poprowadził podległe mu siły, doprowadzając do za-
mieszania i paniki w obozie wroga. The battle: Chancellorsville, Vir-
ginia University, http://xroads.virginia.edu/~HYPER/CRANE/chance-
llorsville/section2.html (18.04.2009). 

20 H. K r ó l i k owsk i, Cz. Ma r c i n k owsk i, Afganistan 2002, 
Warszawa 2003, s. 67-72. 
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Argumentacja amerykańska, podkreślająca konie-
czność interwencji na Bliskim Wschodzie, przebiegała 
kilkutorowo. Po pierwsze skupiała się na opresyjności 
reżimu w Bagdadzie, odpowiedzialnego za zagładę 
dziesiątek tysięcy Irakijczyków na przestrzeni ostatnich 
lat, jak również związkach Saddama Husajna z Al-
Kaidą. Brutalność stylu rządów, jakie sprawował dyk-
tator nie pozostawiała cienia wątpliwości co do koniecz-
ności usunięcia go od sprawowania władzy w Iraku, 
jednak współpraca z fundamentalistami islamskimi od 
samego początku wydawała się iluzją. Drugim argu-
mentem, jaki przedstawiał prezydent G. W. Bush, było 
posiadanie przez Irak broni masowego rażenia i nie-
przestrzeganie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, 
która zobowiązywała Bagdad do zniszczenia nielegal-
nych arsenałów21. 

Departament Stanu USA ogłosił 18 marca 2003 roku 
listę 30 krajów, członków „Koalicji dla Niezwłocznego 
Rozbrojenia Iraku”, w skład której wchodziły: Afgani-
stan, Albania, Australia, Azerbejdżan, Bułgaria, Czechy, 
Dania, Erytrea, Estonia, Etiopia, Filipiny, Gruzja, Hisz-
pania, Holandia, Japonia, Kolumbia, Korea Południowa, 
Litwa, Łotwa, Macedonia, Nikaragua, Polska, Rumunia, 
Salwador, Słowacja, Turcja, Uzbekistan, Węgry, Wielka 
Brytania i Włochy22.  

Do największych europejskich sojuszników Stanów 
Zjednoczonych należała tradycyjnie Wielka Brytania na 
czele z premierem Tonny Blairem oraz Polska i Hisz-
pania. Do największych przeciwników zaliczały się 
wspominane wcześniej Francja i Niemcy. Był to pierw-
szy konflikt polityczny tak dużych rozmiarów między 
„Starą Europą” a USA od dziesiątków lat. Po zakończe-
                                                      

21 B. L ew i s, Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk 2003, s. 145-152.  
22 Czas wojny, „Polska Zbrojna”, nr 12, 23.03.2003, s. 15. 
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niu operacji „Iracka Wolność”, w prasie na całym świe-
cie pojawiły się artykuły mówiące o rozpadzie cywiliza-
cji zachodniej na dwa bieguny, jak miało to miejsce w 
przypadku starożytnego Rzymu i Bizancjum oraz 
rosnącej fali antyamerykanizmu23.  

Porównując przygotowanie do wojny i stan irackiej 
armii w 2003 roku z początkiem lat 90. XX wieku, należy 
stwierdzić, że nie była ona światową potęgą. W czasie 
I wojny w Zatoce Perskiej Irak utracił znaczą część 
potencjału militarnego. Ostrzał artyleryjski, ataki rakie-
towe z pokładów krążowników marynarki wojennej, jak 
również bombardowania lotnicze, doprowadziły do 
zniszczenia setek czołgów, pojazdów opancerzonych 
oraz innego zaplecza wojsk lądowych. Ponadto, na kraj 
ten nałożono 10-letnie embargo na dostawy wszelakiego 
rodzaju broni, przez co reżim miał duże trudności 
z nadrobieniem utraconego potencjału.  

Od 1991 do 2003 roku minęło 12 lat. III Rzesza od 
momentu powstania potrzebowała 6 lat na solidne przy-
gotowanie do konfrontacji z sąsiednią armią i rozpo-
częcie wojny, Bundeswehra, której pierwsze struktury 
zaczęły powstawać w 1955 roku, 10 lat później była 
jedną z najsilniejszych armii w Europie Zachodniej. 
Należy, jednak, pamiętać, iż nałożone embargo i ogra-
niczony eksport ropy naftowej przyczynił się do dras-
tycznego spadku koniunktury gospodarczej w Iraku. 
Granicząca od północy z reżimem Turcja była aktyw-
nym członkiem NATO. Wschodnia granica Iraku należa-
ła do najbardziej szczelnych i zmilitaryzowanych, ze 
względu na niedawną wojnę z Teheranem. Kuwejt 
pozostawał oddanym sojusznikiem USA, wobec którego 

                                                      
23 D. L e vy, M. P e n s k y, J. T o r p e y,  Old Europe, New Europe, 

Core Europe. Transatlantic Relations after the Iraq War, London/New 
York 2005, s. 46-56. 
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miał niespłacony dług wdzięczności za oswobodzenie 
w 1991 roku. Jedynie Syria była sąsiadem, na którego 
pomoc i wsparcie mógł liczyć Irak.  

Siły zbroje Iraku nie były profesjonalną armią, opie-
rały się na zasadniczej służbie wojskowej, podobnie jak 
inne wojska w regionie Bliskiego Wschodu. Do 2003 
roku reżim Saddama Husajna zdołał odtworzyć 
24 związki taktyczne, w skład których wchodziło 16 dy-
wizji ogólnoarmijnych, liczących łącznie 300 000 żoł-
nierzy, 6 dywizji Gwardii Republikańskiej, liczących 
120 000 żołnierzy oraz korpus Specjalnej Gwardii Repu-
blikańskiej, w skład którego wchodziło 12-26 000 gwar-
dzistów24. Siły te charakteryzowały się, jednak, niewiel-
ką zdolnością bojową, ponieważ porażka militarna 
i polityczna Iraku w Kuwejcie odbiła się na morale 
wojska i kadry oficerskiej. Praktycznie nie istniały siły 
powietrzne i marynarka wojenna, która mogłaby nie 
dopuścić przeciwnika do wybrzeża kraju od strony 
Zatoki Perskiej25.  

Przeciw zbliżającej się inwazji Stanów Zjedno-
czonych Irak mógł wystawić 2200 czołgów (w większo-
ści T-72, wyprodukowanych w Związku Radzieckim), 
400 pojazdów rozpoznawczych, 900 bojowych wozów 

                                                      
24 Funkcjonowanie irackiej Gwardii Republikańskiej można 

obecnie porównać z wojskami MSW Federacji Rosyjskiej, których 
zadaniem poza czysto bojowym przygotowaniem do konfliktu 
zbrojnego jest także utrzymanie porządku wewnętrznego i jedności 
terytorialnej Rosji. Liczebnie dywizje MSW sięgają nawet 270 000 
żołnierzy, całe Wojsko Polskie natomiast uwzględniając personel 
wojskowy i cywilny 150 000 (!).  Cień dawnej potęgi, „Polska Zbrojna” 
nr 12, 23.03.2003, s. 26-27.  

25 H. K r ó l i k owsk i, Cz. Ma r c i nk owsk i, Irak 2003, Warsza-
wa 2003, s. 48. 
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piechoty, 2400 transporterów opancerzonych, 2050 dział 
różnego kalibru oraz 200 wyrzutni artylerii rakietowej26.  

Operacyjnie siły zbrojne Iraku przed rozpoczęciem 
II wojny z Zatoce Perskiej podzielone były na 
5 korpusów ogólnoarmijnych i 3 korpusy Gwardii 
Republikańskiej. Podział ten nakładał się na strukturę 
administracyjną, składającą się z 4 okręgów wojsko-
wych: Północny Okręg Wojskowy, obejmujący tereny na 
północ od Tikritu, Mosul oraz iracki Kurdystan, pod 
dowództwem gen. Izzata Ibrahima; Centralny Okręg 
Wojskowy obejmujący Bagdad, Tikrit i zachodnie części 
kraju, pod dowództwem Kusaja Husajna; Okręg Woj-
skowy Środkowego Eufratu, obejmujący południowo-
zachodnią część państwa, pod dowództwem Mizbana 
Khadr Hadiego oraz Południowy Okręg Wojskowy, 
obejmujący Basrę i południowo-wschodnią część Iraku, 
pod dowództwem gen. Aliego Hassan al-Madżidiego27. 

Według sztabu irackiego przeszkody naturalne 
i mała ilość dróg do centrum państwa miała spowolnić 
pochód agresora. Przed rozpoczęciem konfliktu, w rejon 
ten skierowane zostały regularne dywizje wojska, któ-
rych zadaniem było przyjęcie na siebie pierwszego 
uderzenia oraz działania opóźniające. Gdyby siły na-
pastnika okazały się zbyt silne, dywizje miały wy-
cofywać się na nowe linie obrony, zachowując zdolność 
bojową, w razie konieczności, miały zostać podpalone 
złoża ropy naftowej. Drugi pierścień obrony znajdował 
się w centrum Iraku, w jego skład wchodziły oddziały 
Gwardii Republikańskiej, które miały przyjąć na siebie 
generalne uderzenie wroga i wziąć udział w decydującej 
bitwie na południe od Bagdadu. Ich zadaniem było, 
także, tłumienie antyrządowych wystąpień, jakich 
                                                      

26 Ibidem, s. 26-27. 
27 Możliwości obrony, „Polska Zbrojna” nr 12, 23.03.2003, s. 27. 
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spodziewał się reżim. Dywizje Gwardii Republikańskiej 
znajdowały się również w północnych rejonach kraju, 
ochraniając lokalne złoża ropy. Trzecim, ostatnim pier-
ścieniem obrony byli żołnierze Specjalnej Gwardii Re-
publikańskiej, których garnizony zostały rozmieszczone 
wokół Bagdadu i centralnych instytucji Iraku28.  

Przed rozpoczęciem II wojny w Zatoce Perskiej plany 
militarne Pentagonu zakładały inwazję głęboko w głąb 
terytorium Iraku, kierując oddziały inwazyjne na Bag-
dad. W przeciwieństwie do operacji Pustynna Burza, 
ofensywa nie mogła zatrzymać się w południowych 
prowincjach państwa, dając możliwość wycofania się 
wojsku irackiemu poza strefę działań wojennych. Celem 
było obalenie reżimu Saddama Husajna, a więc zni-
szczenie infrastruktury wojskowej Iraku i jego sił zbroj-
nych. Poza koniecznością walki w terenach zurba-
nizowanych przeszkodą dla Stanów Zjednoczonych były 
także służby specjalne reżimu, na bazie których Husajn 
utrzymywał się u władzy od kilkudziesięciu lat. Roz-
mieszczanie oddziałów inwazyjnych w rejonie Zatoki 
Perskiej rozpoczęło się w lutym 2003 roku. Wtedy też 
Departament Obrony USA dostał wyraźny sygnał 
i polecenie z Białego Domu o konieczności bezpośred-
niego przygotowania się do zaatakowania Iraku. Pod 
względem logistycznym było to zadanie niezwykle 
trudne, wstępne obliczenia planistów wojskowych 
wskazywały na potrzebę wysłania w rejon przyszłego 
konfliktu 300 000-400 000 żołnierzy, wspieranych przez 
ciężki i lekki sprzęt oraz oddziały zarówno piechoty 
morskiej, jak również brygady piechoty zmechanizo-
wanej. Do tak wielkiego przedsięwzięcia zmobilizowano 
dostępne środki Dowództwa Mobilności Powietrznej, 
Rezerwy Sił Powietrznych, Lotnictwo Gwardii Naro-
                                                      

28 Możliwości obrony..., s. 34-35. 
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dowej i Strategiczny Transport Morski, w skład którego 
wchodziły: Siły Pomocnicze Marynarki składające się 
z 35 okrętów amunicyjnych, zaopatrzeniowych, szpital-
nych i holowników oceanicznych, Okręty do Misji 
Specjalnych 26 jednostek rozpoznawczych, Transport 
Morski składający się z 28 okrętów transportowych 
i tankowców oraz Pływające Siły Wysunięte, czyli 35 
okrętów z uzbrojeniem i zaopatrzeniem dla sił zbroj-
nych29.  

Jako pierwsze w rejon Zatoki Perskiej skierowane zo-
stały oddziały logistyczne, mające przygotować zaplecze 
administracyjne dla reszty wojska. Za nimi przybywały 
pod granice Iraku bataliony żandarmerii wojskowej, 
wywiadu wojskowego, medyczne oraz trzon sił uderze-
niowych. Do realizacji operacji Iracka Wolność przezna-
czony został I Korpus Ekspedycyjny Piechoty Morskiej, 
3. Dywizja Piechoty (Zmechanizowana), 101. Dywizja 
Powietrzno-Desantowa oraz 82. Dywizja Powietrzno-
Desantowa. Oddziały te miały być wspierane przez 
samodzielne jednostki sił specjalnych, Rangersów, 
komandosów Delta Force, Navy Seals, lotnictwo my-
śliwskie, bombowe, wielozadaniowe, jak również krą-
żowniki rakietowe marynarki wojennej, ostrzeliwujące 
pozycje wroga z morza. Formacją, której nie mogło 
zabraknąć przy tak złożonych operacjach była oczywi-
ście piechota morska. W momencie wybuchu wojny 
składała się z 4 oddziałów ekspedycyjnych, każdy z nich 
natomiast z poszczególnych mobilnych dywizji, prze-
znaczonych do prowadzenia działań bojowych z dala od 
granic Stanów Zjednoczonych30.  

                                                      
29 Odległość i transport, „Polska Zbrojna”, nr 12, 23.03.2003, s. 20-21. 
30 Szczytem rozwoju tej formacji był wiek XIX, w którym USA 

rozpoczęły politykę kolonialną, a pułki marine, służyły ochronie 
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Rdzeniem sił skierowanych w rejon Zatoki Perskiej 
była 3. Dywizja Piechoty (Zmechanizowana), jedna 
z najcięższych jednostek operacyjnych w armii Stanów 
Zjednoczonych. Zadaniem jej było frontalne uderzenie 
na irackie linie obrony, przełamanie ich i skierowanie się 
na Bagdad. Powszechne znana jest z nazwy Rock Of The 
Marne, jaka towarzyszy jej od czasów I wojny światowej 
i walki nad rzeką Marną, gdzie żołnierze wchodzący 
w jej skład wykazali się nieprzeciętnym męstwem i od-
wagą na tle wszystkich sojuszników31. 

W lutym 2003 roku na wody Zatoki Perskiej wpłynę-
ło 9 krążowników rakietowych typu „Ticonderoga”, 10 
niszczycieli rakietowych typu „Arleight Burke”, 5 nisz-
czycieli typu „Spruance”, 7 fregat rakietowych typu 
„Oliver Hazard Peary”, 9 atomowych okrętów pod-
wodnych typu „Los Angeles”, 20 okrętów desantowych 
oraz 5 lotniskowców32. Pentagon położył także nacisk na 
obecność sił specjalnych, mobilizując do pracy Dowódz-
two Operacji Specjalnych, które skierowało w kierunku 
Iraku swoje najlepsze jednostki: Rangers, Delta Force 
i Pułk Lotniczy Operacji Specjalnych (160 SOAR). Ame-
rykanów wspierali Brytyjczycy, Australijczycy i Polacy, 

                                                                                                      
amerykańskich interesów na Pacyfiku. I Korpus Ekspedycyjny Piechoty 
Morskiej, http://www.i-mef.usmc.mil/links.asp (11.05.2009). 

31 3 Dywizja Piechoty „Rock of The Marne”, Globalsecurity.org 
http://www.globalsecurity.org/military/agency/army/3id.htm 
(01.04.2009). 3 DP była jedną z 6 ciężkich zmechanizowanych dywizji 
armii Stanów Zjednoczonych, na przestrzeni lat brała udział niemal 
we wszystkich konfliktach zbrojnych w jakich uczestniczyły USA. 
Garnizony dywizji znajdują się Fort Stewart w stanie Georgia, 
obecnym dowódcą jest gen. maj. Tony Cucono.  Strona główna 3 Dy-
wizji Piechoty http://www.stewart.army.mil/3DIDWeb/Homepage/-
3idhome.asp (18.05.2009). 

32 Pętla wokół Iraku, „Polska Zbrojna” nr 12, 23.03.2003, s. 18.  
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wysyłając plutony SAS (Specjalna Służba Powietrzna) 
i 56-osobowy oddział GROM-u33.  

Obok wojsk Stanów Zjednoczonych, w operacji Iracka 
Wolność wzięły udział kontyngenty trzech państw: 
Wielkiej Brytanii, Australii i Polski. Było to bardzo 
niewiele biorąc pod uwagę listę sojuszników z 1991 
roku, w skład której wchodziły zarówno kraje takie jak 
Francja, czy Arabia Saudyjska. Wielka Brytania, najbliż-
szy sojusznik USA w Europie, zmobilizowała do konflik-
tu 42 000 żołnierzy zgrupowanych w 7. Brygadzie Pan-
cernej, 16. Brygadzie Powietrzno-Szturmowej, 102. Bry-
gadzie Logistycznej i dowództwie 1. Dywizji Pancernej, 
wspieranych przez 16 eskadr RAF-u, niszczyciel, fregatę, 
4 okręty przeciwminowe, 3 okręty desantowe i dowódz-
two 3. Brygady Komandosów wraz z 2 batalionami. 
Australia na teren Bliskiego Wschodu wysłała 5000 
żołnierzy, głównie komandosów wspieranych przez 
2 fregaty, okręt transportowo-desantowy i eskadrę my-
śliwską34.  

Na przełomie lutego i marca 2003 roku w rejonie Za-
toki Perskiej znajdowało się ok. 310 000 żołnierzy goto-
wych do zaatakowania reżimu Saddama Husajna. 
Ostatnie bataliony przygotowywały się do zajęcia pozy-
cji wyjściowych nad granicą z Irakiem, sztabowcy Pen-
tagonu nanosili ostatnie poprawki przygotowując plan 
inwazji. Analizując dostępne środki, położenie geopoli-
tyczne i ukształtowanie terenu, brane były pod uwagę 
trzy warianty ataku: pierwszy nazywany „afgańskim”, 
mówił o konieczności natarcia z północnych regionów 
Kurdystanu w kierunku Bagdadu, drugi plan nazywany 
„inwazją na szeroką skalę” zakładał koncentrację sił 
w Kuwejcie i ofensywę powietrzno-lądową z południa, 
                                                      

33 Odległość i transport..., s. 20-21. 
34 Koncentracja, „Polska Zbrojna” nr 7, 16.02.2003, s. 28. 
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oraz trzeci „ścięcie głowy”, skupiał się na fizycznej 
likwidacji najważniejszych dygnitarzy reżimu i ograni-
czonym ataku na wybrane rejony strategiczne Iraku35. 

19 marca 2003 roku sojusznicze siły zbrojne znaj-
dujące się w Kuwejcie i okolicznych bazach wojskowych, 
były gotowe do przypuszczenia skoordynowanego 
ataku na Irak. Operacyjnie podzielone były na dwie 
części: lewe skrzydło składało się z dywizji ame-
rykańskich 101. Dywizji Powietrzno-Desantowej, 3. Dy-
wizji Zmechanizowanej i I Korpusu Ekspedycyjnego 
Piechoty Morskiej, prawe natomiast z jednostek bry-
tyjskich 7. Brygady Pancernej, 42. Pułku Komandosów, 
wspierane przez australijskie i polskie siły specjalne. 
Zadaniem prawego skrzydła było natarcie na portowe 
miasto Um Kasr i liczącą ponad milion mieszkańców 
Basrę. Na zachód od brytyjskiej 7. Brygady Pancernej 
znajdowały się oddziały amerykańskiej Piechoty Mor-
skiej, nacierające na północ od nadgranicznej miej-
scowości Safwan w kierunku Nasiriji. Prasa ame-
rykańska i wszystkie światowe media z napięciem 
śledziły przebieg wydarzeń na Bliskim Wschodzie 
i wystąpienia czołowych polityków amerykańskich. 
20 marca 2003 roku o godzinie 2:15 upłynął termin 
ultimatum, jaki prezydent George W. Bush postawił 
Saddamowi Husajnowi. Przywódca iracki miał do tego 
czasu opuścić państwo wraz z najbliższymi współpraco-
wnikami, dla większości komentatorów było jasne, że 
jest to niemożliwe. Oczy całego świata skierowały się 
w kierunku Waszyngtonu, gdzie spodziewano się prze-
mówienia prezydenta. Zamiast jego dwie i pół godziny 
przed upływem ultimatum wystąpił rzecznik Białego 
Domu Ari Fleischer, który oświadczył, że Ameryka 

                                                      
35 H. K r ó l i k owsk i, Cz. Ma r c i nk owsk i, Irak..., s. 22-23. 
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stanęła na krawędzi wojny z Irakiem, w związku z tym 
Amerykanie muszą przygotować się na konflikt36.  

Półtorej godziny po upływie ultimatum o 3:33 rano 
20 marca 2003 roku rozpoczęła się inwazja na Irak. 
Dowódca wojsk sojuszniczych gen. Tonny Franks wydał 
rozkaz podległym mu oddziałom do rozpoczęcia ofen-
sywy. Z kilku lotnisk na Bliskim Wschodzie i lotnis-
kowców znajdujących się w Zatoce Perskiej wystartowa-
ły samoloty F-117A, kierując się w kierunku Bagdadu, 
gdzie miały zniszczyć strategiczne punkty obrony prze-
ciwlotniczej i centra dowodzenia. W tym samym czasie 
krążowniki V floty wystrzeliły ok. 40 samosterujących 
pocisków Cruise i Tomahawk, większość na stolicę 
Iraku. Zmasowany atak rakietowy miał pozbawić reżim 
systemów radarowych, baterii obrony przeciwlotniczej, 
jak również najważniejszych decydentów w państwie. 
Pierwsze pociski uderzyły w kilka bunkrów w Bagda-
dzie, gdzie według doniesień wywiadu wojskowego 
miał znajdować się dyktator. Pozbawienie przeciwnika 
naczelnego dowództwa i politycznego kierownictwa spo-
wodowałoby całkowity paraliż systemu obrony i przyśpie-
szyłoby opanowanie kraju.  

Pierwsze starcia nie przyniosły pożądanego zdobycia 
miasta z marszu, zmuszając sojuszników do stopnio-
wego przejmowania obszarów zurbanizowanych. Re-
gularne oddziały armii irackiej wspierane były przez 
członków partii Bass, których członkowie nie poddawali 
się bez walki. Bitwa o Basrę trwała kilka dni, za-
trzymując Brytyjczyków na długo w tym miejscu, 
w prasie pojawiały się sprzeczne komunikaty mówiące 
o dzielnicach przechodzących z rąk do rąk oraz znacznej 
liczbie ofiar. Ostrzał artyleryjski, połączony z nalotami 
powietrznymi zmusił w końcu obrońców do poddania 
                                                      

36 Ibidem, s. 34-37. 
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się i złożenia broni. Obok Basry oddziały brytyjskie 
zaatakowały także inne ważne miasto w południowym 
Iraku Um Kasr. W tym przypadku jednak sojusznicy nie 
natknęli się na znaczący opór, zajmując je po wstępnych 
walkach. Przełamanie pierwszej linii obrony otworzyło 
wojskom amerykańskim drogę na północ w kierunku 
Bagdadu. Krótki okres ostrzału pozycji wroga i szybkie 
wkroczenie sił lądowych, miało nie odpuścić do sytuacji, 
w której irackie dywizje wycofają się z obszarów przy-
granicznych, gdzie znaczna ich część mogła być znisz-
czona.  

Wbrew licznym obawom, okazało się to sukcesem. 
Cztery dni po przekroczeniu granicy oddziały ma-
newrowe pokonały 2/3 drogi do stolicy Iraku, znajdując 
się w okolicach Karbali. Według planów natarcia miało 
tam dojść do najcięższych walk, ze względu na rejony 
stacjonowania doborowych dywizji wroga oraz Gwardii 
Republikańskiej, która miała związać Amerykanów 
w głównej bitwie i zadać im jak największe straty. Do 
najważniejszych jednostek operacyjnych, jakie miały 
stawić czoło szarżującej 3. Dywizji Piechoty i elitarnemu 
I Korpusowi Ekspedycyjnemu Piechoty Morskiej była 
Dywizja Zmechanizowana Bagdad, od 1997 roku stacjo-
nująca w Mosulu, na północy Iraku, a następnie pod-
porządkowana Dowództwu Sił Bagdadu, w tym mo-
mencie składająca się z 3 brygad zmotoryzowanych. 
Obok niej w skład drugiego pierścienia obronny wcho-
dziła Dywizja Pancerna Medina, której żołnierze uczest-
niczyli w inwazji na Kuwejt, a następnie bronili się przez 
kontratakiem sił sprzymierzonych w czasie operacji 
Pustynna Burza. Do najbardziej elitarnych należały 
Dywizja Pancerna Hammurabi i Dywizja Zmechanizo-
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wana Nabuchodonozor37. Wsparciem dla statycznej obro-
ny miał być korpus Fedainów (męczenników), liczący 
40 000 osób dowodzonych przez syna dyktatora Udaja 
Husajna. Formacja ta, podobnie jak wewnętrzne służby 
bezpieczeństwa, słynęła z brutalności i okrucieństwem 
wobec wszystkich wrogów reżimu. Bezpośrednie kie-
rownictwo nad nią sprawował gen. Ijad Futijch Rawi, 
bohater narodowy z czasów wojny z Iranem, jej człon-
kowie natomiast rekrutowali się w większości ze szcze-
pu al Bu Nasser zamieszkałego w okolicach Tikritu. 
Uzbrojone w czołgi T-55 i T-72 oddziały irackie miały 
nikłe szanse powodzenia w zbliżającym się starciu 
z potężnymi amerykańskimi M1A1/A2 Abrams. Czołgi 
te będące na wyposażeniu atakujących dywizji, a przede 
wszystkim 3. Dywizji Zmechanizowanej, dysponowały 
znakomitymi systemami kierowania ogniem i armatą 
kal. 120 mm, mogącą niszczyć wybrane cele z odległości 
4 km, pozostając tym samym poza ogniem przeciwnika.  

W momencie kiedy oddziały brytyjskie prowadziły 
walki o Basrę i Um Kasr, lewe skrzydło wojsk sojusz-
niczych prowadziło nieprzerwanie ofensywę na północ. 
Przemieszczające się wzdłuż Eufratu bataliony armii 
amerykańskiej, wspierane przez śmigłowce szturmowe 
AH-64 Apache, niszczyły każdy opór jaki napotykały na 
swej drodze. Drugiego dnia operacji, dotarły one 150 km 
w głąb terytorium Iraku, zajmując kolejne miasta 
i prowincje bez większych start własnych. W okolicach 
Nasiriji siły inwazyjne podzieliły się na dwie części. 
3. Dywizja Piechoty oraz ubezpieczająca jej lewą flankę 
101. Dywizja Powietrzno-Desantowa kontynuowały 
ofensywę bezpośrednio na stolicę Iraku, przemieszczając 

                                                      
37 Wyjątkowe wyszkolenie żołnierzy i wyższe morale pod-

kreślone zostały w nazwach, nawiązujących do legendarnych przy-
wódców antycznych tych ziem. 
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się po głównych szosach. Natomiast oddziały piechoty 
morskiej przekroczyły w kilku miejscach Eufrat, 
a następnie prowadziły natarcie wzdłuż jego wscho-
dnich brzegów38.  

Działania wojenne prowadzone były także 
w północnych rejonach Iraku. Naturalną bazą wypado-
wą dla sił koalicji był w tym miejscu Kurdystan. Przed 
rozpoczęciem operacji Iracka Wolność Pentagon skie-
rował tam elitarne jednostki specjalne Zielonych Bere-
tów, miały one nawiązać współpracę z wrogą reżimowi 
Saddama Husajna partyzantką kurdyjską, a następnie 
prowadzić ograniczone operacje zaczepne przeciw wojs-
kom wroga znajdującym się na południe od gór Kurdy-
stanu. W tym regionie obecna była także Centralna 
Agencja Wywiadowcza (CIA). Oficerowie wywiadu 
prowadzili szerokie rozpoznanie, badali nastroje wśród 
miejscowej ludności, jak również współpracowali 
z przywódcami kurdyjskimi, przygotowując ich do 
zbliżającej się walki. Na pograniczu turecko-irackim, 
poza jednostkami specjalnymi, rozmieszczone zostały 
także większe oddziały taktyczne, w wielkości pułków 
i brygad. Największą z nich była 173. Brygada Powietrz-
no-Desantowa, której zadaniem było prowadzenie 
natarcia w kierunku Kirkuku, a następnie Tikritu – 
rodzinnego miasta dyktatora39.  

Nieustannie ostrzeliwana z lądu i powietrza armia 
iracka, odpierająca resztkami sił amerykańsko-brytyjskie 
natarcie z południa, została zaatakowana także od 
strony północnej. Planiści Pentagonu oceniali północne 
prowincje Iraku jako region bardzo trudny do opano-

                                                      
38 Operation Iraqi freedom, Day 7, Globalsecurity.org http://www.-

globalsecurity.org/military/ops/iraqi_freedom_d6.htm (11.04.2009). 
39 173 Brygada Powietrzno-Desantowa, Globalsecurity.org; http://www.-

globalsecurity.org/military/agency/army/173abnbde.htm (12.04.2009). 
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wania. Mimo iż nie zostały tam skoncentrowane po-
ważne siły przeciwnika, większość mieszkańców stano-
wili sunnici, na których wierność mógł liczyć Husajn40. 

Sztab wojsk sojuszniczych szacował możliwości 
obrony Kirkuku na co najmniej 30 dni, tym większe było 
zaskoczenie w otoczeniu gen. Franksa, kiedy miasto 
zostało zajęte bez walki. Członkowie partii Bass, na 
których barkach spoczywał główny wysiłek podjęcia 
działań defensywnych rozpierzchli się, uciekając w kie-
runku Jordanii, lub wycofali się na południe do Tikritu, 
gdzie zamierzali podjąć walkę. Drugim ośrodkiem 
zurbanizowanym, jaki został zajęty przez bataliony 173. 
Brygady Powietrzno-Desantowej, wspierane przez siły 
specjalne i uzbrojonych członków Demokratycznej Partii 
Kurdystanu, był Mosul. Trzecie co do wielkości miasto 
Iraku mogło liczyć na znaczne siły V Korpusu, którego 
garnizony znajdowały się w jego okolicach. Wynik 
starcia był jednak katastrofą dla reżimu, po raz pierwszy 
od rozpoczęcia II wojny w Zatoce Perskiej poddały się 
bez walki tak znaczne siły. Do miasta wkroczyli Amery-
kanie i ich kurdyjscy sojusznicy, przejmując nad nim 
pełną kontrolę. Do całkowitego sukcesu w północnym 
teatrze działań wojennych po Kirkuku i Mosulu został 
tylko Tikrit, gdzie skoncentrowały się największe siły. 
Do obrony miasta przed rozpoczęciem inwazji, sztab 
generalny armii irackiej przeznaczył 2 dywizje Gwardii 
Republikańskiej i Specjalną Gwardię Republikańską w 
sile 3000 żołnierzy. Mimo pokaźniej ilości wojska, walki 
o rodzinne miasto dyktatora nie trwały długo, 14 kwiet-
nia zajęte zostało centrum Tikritu41. 

                                                      
40 H. K r ó l i k owsk i, Cz. Ma r c i nk owsk i, Irak…, s. 78-81. 
41 Operation Iraqi Freedom, Day 26, Globalsecurity.org http://www-

.globalsecurity.org/military/ops/iraqi_freedom_d26.htm (17.04.2009). 
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Na początku kwietnia 2003 roku amerykańskie siły 
inwazyjne zaczęły się zbliżać od strony południowej do 
stolicy Iraku. Szybkość i siła natarcia były zaskoczeniem 
nawet dla największych zwolenników rozpoczęcia woj-
ny z Irakiem w Białym Domu. Żołnierze Gwardii Repu-
blikańskiej, w obliczu przeważających sił wroga, porzu-
cali broń i uciekali lub poddawali się całymi oddziałami 
do niewoli. Każdego dnia czołgi i transportery opance-
rzone pokonywały średnio 30-40 km, zajmując kolejne 
miasta, miażdżąc w nich jakąkolwiek próbę obrony. 
Scenariusz mówiący o zaciętej obronie w ośrodkach 
zurbanizowanych nie sprawdził się, podobnie jak obawy 
przed użyciem broni chemicznej i biologicznej42.  

Atak na Bagdad przeprowadzony został siłami 3 DP, 
bataliony zmechanizowane uderzyły siedmioma droga-
mi na miasto i Międzynarodowy Port Lotniczy „Bag-
dad”, prowadząc wcześniej intensywny ostrzał artyle-
ryjski. Ponadto, dowódca dywizji rozkazał wykonać 
podległym mu siłom dwa manewry okrążające- na 
południu i na północy miasta- zamykając je w okrążeniu, 
przez które nikt nie mógł się przedostać. Piechota mor-
ska nadchodząca od wschodu, skierowała się głównie w 
kierunku centrum Bagdadu, nacierając na dzielnice 
Wadhah i Alwiyah oraz na północne krańce miasta, 
zamykając pierścień okrążenia od tej strony. Szturm 
przeprowadzony 9 kwietnia 2003 roku zakończył się 
pełnym i niepodważalnym sukcesem armii amerykań-
skiej. Doszło jedynie do kilku sporadycznych potyczek 
z członkami partii Bass, którzy bronili się przed nieprzy-
jacielem, wykorzystując do tego często swoje własne 
domy. Symbolicznym momentem upadku Bagdadu było 
zniszczenie pomnika Saddama Husajna w centrum 
stolicy, w pobliżu kompleksu pałacowego dyktatora. Był 
                                                      

42 H. K r ó l i k owsk i , Cz. Ma r c i nk owsk i, Irak…, s. 45-51. 
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to koniec operacji Iracka Wolność, zakończyła się ona po 
20 dniach od momentu rozpoczęcia ofensywy43. 

Konflikt ten nie przypominał, rzecz jasna, swoimi 
rozmiarami II wojny światowej, wojny koreańskiej, ani 
wojny w Wietnamie. Pod względem militarnym naj-
istotniejszym wymiarem sztuki wojennej okazała się 
taktyka, której znaczenie jest niepodważalne od lat 70. 
XX wieku. Nie istniała jedna linia frontu, składająca się 
z obszernych oddziałów, korpusów i armii, zgrupo-
wanych w fronty i grupy armii, wspierane przez setki 
samolotów i tony ciężkiego sprzętu. Siły inwazyjne 
przemieszczały się kilkoma drogami, tworząc mobilne 
grupy inwazyjne w rozmiarze dywizji, brygady, lub 
pułku, doskonale współpracujące ze sobą i wspierające 
się wzajemnie. Każda z dywizji miała zapewnione 
wsparcie z powietrza i morza. W razie konieczności 
i silnego oporu przeciwnika lotnictwo rozpoczynało na-
tarcia na wskazany przez siły naziemne cel, marynarka 
wojenna natomiast prowadziła ostrzał rakietowy, mno-
żąc straty strony przeciwnej44.  

W przeciwieństwie do II wojny światowej i naj-
większych konfliktów przełomu XIX i XX wieku liczba 
zaangażowanych żołnierzy była niewielka. W rejon 
konfliktu skierowano ok. 310 000 personelu wojsko-
wego, w bezpośrednich walkach wzięło, natomiast, 
udział 40% całości sił inwazyjnych. 1 maja prezydent 
George W. Bush na pokładzie lotniskowca USS Abraham 
Lincoln ogłosił koniec wojny. Pentagon i nowe irackie 
władze przystąpiły do szacowania strat, jakie poniosły 
w ciągu przebiegu operacji. W szeregach armii ame-

                                                      
43 Opreration Iraqi Freedom, Day 23, Globalsecurity.org, http://www.-

globalsecurity.org/military/ops/iraqi_freedom_d23.htm (17.04.2009).  
44 H. Herman, Operacyjny wymiar walki zbrojnej, Warszawa 

2004, s. 89-95. 
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rykańskiej śmierć poniosło 138 żołnierzy, a 542 odniosło 
ranny, z kolei armia brytyjska podała oficjalny komu-
nikat o stracie 33 osób45.  

Były to straty niewielkie, biorąc pod uwagę skalę 
zwycięstwa i zniszczenie armii, która postrzegana była 
jako jedna z najsilniejszych na Bliskim Wschodzie. 
Całość utraconych sił równała się wielkości kompanii 
piechoty, zaś zajęty przez Amerykanów obszar wynosił 
aż 437 072 km² 46. Ofiary po stronie irackiej były o wiele 
wyższe i wynosiły, według różnych szacunków, ok. 
13 000-15 000 osób. Należy, jednak, rozróżnić w tym 
przypadku śmierć poniesioną przez żołnierzy i człon-
ków organizacji paramilitarnych, biorących czynny 
udział w wojnie, a także śmierć osób cywilnych47.  

W wyniku bezpośrednich starć z siłami koalicji na 
lądzie, w Bagdadzie śmierć poniosło ok. 2120 osób per-
sonelu wojskowego, w innych regionach kraju 3195 – 
4250 osób, w wyniku ostrzału artyleryjskiego 1500 – 3000 
osób, ataków powietrznych 1730 – 2250 osób, natomiast 
w efekcie zniszczenia strategicznych miejsc 250 – 500 
osób. Mimo użycia na niespotykaną do tej pory skalę 
„inteligentnej broni” (pocisków typu Tomahawk, Cruise, 
pocisków nakierowywanych promieniem laserowym), 
wciąż największa liczba ofiar związana była z bez-
pośrednimi walkami między dywizjami, jakie stanęły 
naprzeciw siebie. Straty poniesione przez stronę cywilną 
wynosiły 30% wszystkich poległych Irakijczyków. Zwią-

                                                      
45 U.S. Casualties in Iraq, Globalsecurity.org http://www.global-

security.org/military/ops/iraq_casualties.htm (18.04.2009). 
46 Po operacji irackiej kolejnym celem dla Białego Domu stał się 

Iran. Gdyby USA zdecydowały się na interwencje militarną, a prze-
bieg jej byłby podobny jak w przypadku Iraku, Pentagon swój sukces 
okupiłby stratą zaledwie 3 kompanii zmechanizowanych(!). 

47 H. K r ó l i k owsk i, Cz. Ma r c i nk owsk i, Irak…, s. 19-21. 
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zane były głównie z nalotami lotniczymi oraz atakami 
rakietowymi na wybrane cele militarne i administracyjne 
w państwie. Większość z nich (1990-2357 osób) zginęła 
w Bagdadzie, reszta, zaś, w innych większych miastach 
na południu Iraku. W przeciwieństwie do konfliktów, 
jakie zna historia, liczba ofiar po stronie cywilnej została 
mocno ograniczona, dzięki brakowi totalnego charak-
teru tej wojny, jak również ograniczonego zaangażo-
wania w niej sił. 
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Kolej Berlin – Bagdad. Wielkie przedsięwzięcie 
imperializmu niemieckiego w Turcji 

 
 
Kolej była jednym z najważniejszych wynalazków 

początków XIX stulecia. Przełom wieków obfitował 
w wiele nowinek technicznych, jednak początek tego 
boomu technologicznego należał do kolei. To spowo-
dowało, że na  Belle Epoque przypadł stosunkowo naj-
bardziej dynamiczny rozwój kolei, spośród innych 
masowo używanych wynalazków. Warto dodać, że  
wynalazek ten był pierwszym powszechnym trans-
portem lądowym nie używającym bezpośrednio siły 
ludzkiej lub zwierzęcej. Wynalazek, który dopiero od 
połowy XX wieku jest stopniowo, aczkolwiek skutecznie 
wypierany przez samochód. Niniejszy artykuł stanowi 
syntetyczne przedstawienie historii i znaczenia kolei 
Berlin-Berlin, która była nie tylko dużym osiągnięciem 
technicznym, ale miała także wymowne znaczenie 
geopolityczne. 

Oto kilka danych źródłowych obrazujących rozwój 
linii kolejowych na świecie na przełomie XIX i XX wieku. 
Szczególnie istotne jest tu zwrócenie uwagi na sytuację 
Niemiec w tej dziedzinie, w porównaniu z innymi 
konkurentami. Prym w  konkurencji wiodą Stany Zjed-
noczone Ameryki Północnej, które w 1840 r. mają 4 510 km 
kolei, w 1870 r. 84 675 km, a 1914 r. 410 475 km. Analo-
gicznie w tym samym czasie Francja posiada odpowied-
nio: 410 km, 15 544 km, 37 400 km. Niemcy zaczynając 
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z podobnego pułapu osiągają 1914 roku 61 749 km, czyli 
prawie dwukrotnie więcej. Podobnie, a nawet bardziej 
jak od Francji,  Niemcy oddalają się od Wielkiej Brytanii, 
która w 1914 roku osiąga zaledwie 32 623 km linii kole-
jowych. Rzesza kajzerowska przed pierwszą wojną 
światową ma prawie tyle samo linii kolejowych co 
carska Rosja, kraj nieporównywalnie większy1.   

Widać tu wyraźnie, że koleje w Niemczech miały 
wysoki priorytet w polityce wewnętrznej i jak się okaże 
także w polityce zagranicznej. Rzesza pokonuje w tej 
dziedzinie wszystkie kraje europejskie i osiąga poziom 
europejsko-azjatyckiej Rosji. Przegrywa jedynie ze 
Stanami Zjednoczonymi, z krajem w tym czasie rozwija-
jącym się błyskawicznie, dzięki stałemu dopływowi 
ludności, tzw. „podbojowi dzikiego zachodu”, decentra-
lizacji i gospodarce wolnorynkowej. Taki rozwój kolej-
nictwa niemieckiego i związanego z tym rozwoju go-
spodarczego wpłynął na poszerzenie zainteresowań 
ekonomicznych przedsiębiorców i finansistów niemiec-
kich ściśle powiązanych z władzą. Osiągając pozycje 
monopolistyczne w swoim kraju, dążyli oni nie mając 
u siebie konkurencji do poszerzenia swojej działalności 
na inne kraje. Dla Niemców takim krajem była coraz 
bliższa im politycznie Turcja, gdzie zaczęli realizować 
miedzy innymi swój wielki projekt kolejowy. 

Wracając do roli kolei i eksportu kapitału w tym 
okresie. Ciekawie sprawę ujął polityk brytyjski prze-
łomu XIX i XX wieku lord Salisbury dostrzegając miedzy 
innymi wielką rolę kolei w tym czasie stwierdził, że „[...] 
małe królestwa są wyznaczone przez losy świata do 
zagłady, a „[...] wielkie organizacje (finansowe) i obecne 
większe środki transportu wyznaczają przyszłość, by 
                                                      

1 Wiek XIX w źródłach, oprac. M. S ob a ń s ka -B onda r uk , St. B. 
L en a r d, Warszawa 1998, s. 286. 
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stała się  (epoką) wielkich imperiów”. Wydaje się, że 
teza lorda Salisburego była w dużej mierze prawdziwa. 
Same koleje były w tym czasie motorem postępu, jednak 
już kilkadziesiąt lat później dominowały inne wynalazki 
technologiczne. Chodzi więc bardziej o nie zamykanie 
się krajów na nowości techniczne, które w przyszłości  są  
pomocne w rozkwicie państw, które w przyszłości mogą 
aspirować do miana imperium. Cofnijmy się jednak do 
przeszłości i zobaczmy jak powstawała linia kolejowa 
Berlin – Bagdad2.        

Turcja w tym czasie była w permanentnym kryzysie, 
dotyczącym prawie wszystkich dziedzin życia 
i zarządzania państwem. Transport wewnątrz kraju 
odbywał się drogami rzecznymi, głównie na Eufracie 
i Tygrysie, dzięki wędrującym karawanom w prowin-
cjach arabskich i anatolijskich, albo konno w prowin-
cjach bałkańskich3. Takie sposoby przemieszczania 
ludności i towarów były już na owe czasy archaiczne, 
mało efektywne i przede wszystkim czasochłonne. Na 
przykład karawana z Aleppo do Konstantynopola prze-
bywała drogę 500 mil w czterdzieści dni, do tego miała 
małe możliwości ładunkowe i pochłaniała wysokie 
koszty4. 

Sułtan Abdülhamid II, mimo swoich tyrańskich rzą-
dów interesował się i propagował nowości techno-
logiczne.  Do nich należała również kolej, której budowa 
wzmocniła by jego władzę i zunifikowała kraj. Nie chciał 
jednak wciągać w swoje plany mocarstw europejskich 
mocno związanych z wcześniejszymi niepowodzeniami 

                                                      
2 C. B. D a v i s, K. E. W i l bu r n Jr., R. E. R ob i n s on, Railway Im-

perialism, New York 1991, Introduction: Railway Imperialism, akapit 3. 
3 D. Qua t a e r t, The Ottoman Empire 1700-1922, Cambridge 2000, 

s. 118-119. 
4 Ibidem, s. 120. 
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Turcji. Państwem spełniającym ten warunek i jed-
nocześnie silnym gospodarczo były Niemcy. Dla sułtana 
ten kraj nadawał się na wzór do modernizacji państwa 
osmańskiego5. 

Wcześniej w budowę kolei w azjatyckiej części pań-
stwa osmańskiego zaangażowani byli głównie Anglicy 
i mniejszej mierze Francuzi. Skupili się oni na tworzeniu 
i eksploatacji krótkich linii kolejowych wychodzących ze 
lewantyńskiego portu Smyrna. Interesowały ich przede 
wszystkim południowe części azjatyckiej Turcji. Jednak 
stworzyli oni też odcinek z Hajdar(Haidar)-Pasza do 
Izmidu (Izmit) niedaleko Konstantynopola, który był 
zaczątkiem budowanej praktycznie przez Niemców linii 
kolejowej Konstantynopol (Izmid) – Bagdad6.  

Wybudowany w latach siedemdziesiątych XIX wieku 
odcinek z Hajdar-Pasza do Izmid był pierwotnie częścią 
niewykonanego planu austriackiego inżyniera w służbie 
sułtana Wilhelma von Pressela, który zakładał dopro-
wadzenie kolei do Basry przez Diarbekir, Mosul 
i Bagdad. Jak się okaże plan ten był inny, od wykonane-
go później przez Niemców7. 

Z racji, że kolej nazywa się umownie Berlin-Bagdad 
należy też wspomnieć o budowie odcinka z Berlina do 
Konstantynopola. Nie wdając się w szczegóły należy 
nadmienić, że po kongresie w Berlinie i pokoju rosyjsko- 
tureckim z 1878 roku państwo osmańskie straciło znacz-
                                                      

5 P. S z l a n t a, Pociągiem do Bagdadu. Kolej Bagdadzka 1888-1918, 
„Mówią Wieki”, 2004, nr 2, s. 30. 

6 J. P a j ew sk i, Berlin- Bagdad. Z dziejów polityki niemieckiej na Bli-
skim Wschodzie w czasach wilhelmińskich, R. H., R. XVIII, Poznań 1949, 
s. 240 i 241; Z. Vetulani pisze, że odcinek Hajdar-Pasza – Izmid 
budowany był przez rząd turecki, a następnie został oddany angiel-
skiemu konsorcjum. Z. Vetulani, Turcja, Warszawa 1928, s. 204. 

7 A. B a r tn i ck i, Konflikty kolonialne 1869-1939, Warszawa 1971, s. 
152 i 153. 
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ne terytoria europejskie. Planowana przez finansistów 
europejskich budowa kolei z Berlin- Konstantynopol 
została ukończona w 1888 roku, a na teren państwa 
tureckiego wchodziła w okolicach Adrianopola niedale-
ko Stambułu8.  

Dla wyjaśnienia chciałbym zaznaczyć, że będę opi-
sywał historię budowy kolei przez Niemców, a ta zaczy-
na się wedle ścisłości  od miejscowości Ismid. Jej począ-
tek przypadł na rok 1888, kiedy to Bank Niemiecki 
wykupił pakiet kontrolny linii kolejowej z Wiednia do 
Konstantynopola, a od Anglików przejął odcinek Haj-
dar-Pasza – Ismid. Od tego momentu możemy mówić 
o początku w większości niemieckiego przedsięwzięcia 
o nazwie Berlin– Bagdad9.  

Dnia 4 października 1888 roku biznesmen von Kaull 
reprezentujący finansistów niemieckich, miedzy innymi 
Deutsche Bank podpisał z Wysoką Portą umowę 
o koncesję na budowę linii kolejowej z Izmid do Angory 
(Ankary). Wyrażono też nadzieję, że w przyszłości 
przedsięwzięcie zakończy się w Bagdadzie. Budowa 
uzgodnionego odcinka zakończyła się w 1892 roku. 
Pozwoliło to na dalsze działanie. Skutkiem tego była 
następna koncesja z roku 1893 na przedłużenie kolei do 
Konyi (Koni). Miasto to leżało na południe od Ankary, 
jednak budowa  nie przebiegła na linii Ankara – Konya. 
Mniej więcej w połowie drogi z Izmid do Ankary 
w miejscowości Eskisher rozpoczęto kładzenie torów, 
które dotarły do Konyi w roku 1896.10 

Zastanawiający jest kierunek budowy, który zamiast 
kierować się z Ankary najkrótszą  do Bagdadu „cofa się” 

                                                      
8 Ibidem, s. 155.   
9 J. P a j ewsk i, op. cit., s. 241;  Z. V e t u l an i, op. cit., s. 204; P. 

S z l a n t a, op. cit., s. 30-31. 
10 A. B a r tn i c k i, op. cit., s. 156.    
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do Eskisher i jak zobaczymy dalej biegnie południo-
wymi prowincjami Azji Mniejszej. Taka z pozoru dość 
nielogiczna zmiana kierunku miała jednak swoje uza-
sadnienie. Mianowicie sytuacja taka wynikała ze sprze-
ciwu Rosji zaniepokojonej bezpieczeństwem swoich teryto-
riów zakaukaskich. Taka geopolityka carów doprowa-
dziła do podpisania w roku 1900 turecko- rosyjskiego 
porozumienia regulującego sprawy budownictwa kole-
jowego w Anatolii Wschodniej. Turcja zobowiązywała 
się w nim, że nie dopuści trzeciego państwa do budowy 
kolei w wilajecie erzerumskim i trebizondzkim. Prawo 
budowy posiadała tam tylko Rosja, która z niego oczy-
wiście nie skorzystała. Natomiast w wilajecie Siwas 
jedynie Turcja i to własnymi środkami mogła budować 
linie kolejowe.11 

Decyzje o wykupie istniejących odcinków kolei 
i ubiegnie się o nowe koncesje wcale nie były początko-
wo oczywiste i priorytetowe dla niemieckich finansi-
stów. Takie przedsięwzięcia wiązały się z dużym ryzy-
kiem, a zatem wymagały jak przystało na okres imperia-
lizmu zabezpieczenia i poparcia ze strony państwa. Na 
szczęście dla ówczesnych ekspansjonistów epoka kanc-
lerza Bismarcka, niechętnego rozprzestrzenieniu się 
wpływów Niemiec poza Europę, kończy się w roku 1888. 
Nawet mimo faktu, że kanclerz z czasem złagodził swoje 
negatywne stanowisko w tej kwestii, to i tak atmosfera 
tworzona przez jego osobę nie nadawała planom finan-
sistów szczególnego rozmachu12.  

                                                      
11 Z. Ve t u l an i, op. cit., s. 205. Takie działania Rosji były z punk-

tu widzenia militarnego i strategicznego  w pełni uzasadnione. 
Nadgraniczne linie kolejowe wrogiego państwa, zwiększały jego 
zdolności mobilizacyjne, transportowe i zaopatrzeniowe na wypadek 
przyszłej wojny.    

12 P. S z l a n t a, op. cit., s. 31. 
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 Kiedy na tron niemiecki wstąpił Wilhelm II zmienił 
się klimat i imperializm rozumiany jako eksport kapitału 
mógł w pełni rozwinąć skrzydła. Europocentryczny styl 
rządzenia ustąpił światowemu spojrzeniu na politykę 
zagraniczną. Tzw. „Weltpolitik” rękami Wilhelma II 
i jego podopiecznych została wprowadzana w życie 
z dużą dynamiką młodego i ambitnego cesarza, choć jej 
skutki dla Niemiec w ostatecznym rachunku były opła-
kane. Na razie jednak wszystko wyglądało całkiem 
dobrze, a krótka wizyta Wilhelma w Turcji w 1889 roku 
zainspirowała obie strony do działania oraz zapocząt-
kowała współpracę na szerszą skalę.  

Mimo wspomnianych wahań co do realizacji projek-
tu, główny inicjator przedsięwzięcia szef Deutsche 
Banku Jerzy Siemens, jak pisałem wcześniej przyjął 
propozycję turecką, po otrzymaniu gwarancji zysków 
i poparciu dyplomacji niemieckiej. Kończący swoją 
kanclerską karierę Bismarck osobiście 2 września 1888 
roku podpisał zgodę na takie działania, ale zastrzegał 
się, iż Rzesza nie może dawać żadnych rękojmi kapita-
łowi niemieckiemu, pracującemu w hazardowych 
przedsięwzięciach zagranicą13.  

Poza umiarkowanym poparciem politycznym, finan-
sistów niemieckich do działania motywowały jeszcze 
gwarancje zysków. W porównaniu z wcześniejszymi 
tego typu projektami, gdzie koncesje opierały się na 
gwarancyjnym systemie, mającym za podstawę stałe 
oprocentowanie kosztów budowy, Turcy zgodzili się na 
inną metodę zabezpieczenia. Polegała ona na gwaranto-
waniu minimalnej rocznej kwoty dochodów eksploata-
cyjnych od kilometra kwadratowego (tzw. gwarancja 
kilometryczna). Rząd turecki w związku z taką umową, 
musiał dać pod zastaw szereg dochodów państwowych. 
                                                      

13 J. P a j ew sk i, op. cit., s. 241 
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Mimo tego, że budowa kolei była dla sułtana opłacalna, 
to wysokie sumy na gwarancję kilometryczną pochła-
niały dużą część budżetu państwa14.          

Do budowy odcinków kolei doprowadzonych 
w 1896 roku do Konyi powołano Towarzystwo Kolei 
Anatolijskiej, które było kontrolowane przez Niemców. 
Rok 1896 kończy pewien etap przedsięwzięcia o nazwie 
Berlin- Bagdad. Mimo nacisków ze strony sułtana przed-
siębiorcy i finansiści niemieccy na razie nie byli zaintere-
sowani dalszą budową. Koszty były duże, w związku 
z tym myśleli o zawiązaniu międzynarodowego konsor-
cjum w celu rozłożenia obciążeń finansowych. Impas 
w budowie związany też był z niezbyt korzystna sytu-
acja Turcji na arenie międzynarodowej, która miała 
źródło w osmańskiej polityce narodowościowej i wyni-
kających z niej pogromów  Ormian15.  

To zawahanie kapitalistów niemieckich chcieli wyko-
rzystać Francuzi składając propozycję sułtanowi na 
dalszą budowę. Abdülhamid II odrzucił jednak tę pro-
pozycję i chciał dalej działać z Niemcami16. 

Zastój w budowie zniknął, gdy w 1897 roku am-
basadorem Niemiec w Konstantynopolu został Adolf von 
Marschall-Bieberstein. Człowiek ten naleŜał do zaanga-
Ŝowanych zwolenników dalszej budowy kolei. Popierał 
pomysł wywarcia presji na przemysłowców, aby ci 
zintensyfikowali swoje działania. Sprzeciwiał się takŜe 
udziałowi innych krajów w tym przedsięwzięciu, za 
czym opowiadali się niemieccy „kapitaliści”  17.  

                                                      
14 Z. V e t u l a n i, op. cit., s. 205. 
15 P. S z l a n t a, op. cit., s. 31. 
16 Ibidem, s. 31. 
17 A. J e r u z a l imsk i, Polityka zagraniczna i dyplomacja niemieckie-

go imperializmu w końcu XIX wieku, Warszawa 1954, s. 581-582. 
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Jednak nawet najbardziej energiczne działania amba-
sadora nie przyniosły tyle, co druga wizyta kajzera 
Wilhelma do Turcji. Pod przykrywką pielgrzymki do 
Ziemi Świętej cesarz Niemiec, co opisywałem 
w poprzednim rozdziale realizował cele polityczne. 
Jednym z nich była właśnie kolej bagdadzka. Jego dzia-
łania w tym kierunku odniosły skutek, podobnie  sułtan 
widząc jakie znaczenie ma kolej podczas kampanii 
wojennych (w roku 1897 Turcja prowadziła wojnę z Gre-
cją) skłonny był do szybkiego kompromisu przyśpiesza-
jącego finalizację projektu18.  

O wysokiej priorytetowości budowy kolei bagdadzkiej 
dla Niemiec, może świadczyć korespondencja ministra 
spraw zagranicznych Rzeszy do marszałka dworu 
Mirbacha z dnia 26 marca 1899 roku. Minister pisze 
w niej miedzy innymi o tym, że plan przedłużenia kolei 
anatolijskiej do Bagdadu ma duże znaczenie i może stać 
podstawą dalszego gospodarczego udostępnienia Azji 
Mniejszej dla Niemiec. Dalej twierdzi, że koncesje przy-
niosą  korzyść nie tylko niemieckiemu handlowi i prze-
mysłowi, ale także pozwolą osiągnąć dobrobyt narodowi 
tureckiemu19. 

W wyniku wyżej wspomnianych zabiegów 24 grudnia 
1899 roku została podpisana przez tureckiego ministra 
robót publicznych i przedstawiciela Banku Niemieckiego 
Jerzego Siemensa tymczasowa umowa udzielająca To-
warzystwu Kolei Ottomańskich (Anatolijskiej) koncesji na 
budowę dalszej części kolei z Konyi do Basry20. 

                                                      
18 A. B a r tn i c k i, op. cit., s. 156-157. 
19 Die Große Politik der Europäischen Kabinette 1871-1914, [w:] 

Deutschlands Einfluss am Golden Horn 1898-1899, Berlin 1922-1927, t. XII, 
cz. 2, nr 3347, s. 579-580. 

20 J. P a j ew sk i, op. cit., s. 242. 
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Ostatecznie umowę o koncesji na budowę linii 
z Konyi do Eregli, Mosulu,  Bagdadu i Basry podpisano 
21 stycznia 1902 roku. Budową miało się zająć powstałe 
na bazie Towarzystwa Kolei Anatolijskiej, Cesarsko-Otto-
mańskie Towarzystwo Kolei Bagdadzkiej. Rząd turecki 
bezpłatnie przekazał mu ziemię pod budowę, zwolnił 
z ceł materiały budowlane i węgiel, przyznał Niemcom 
prawa górnicze w  pasie 40 km od głównej linii, prawo 
zakładania cegielni, wyrębu lasów, czerpania wody 
i prowadzenia prac archeologicznych, dał koncesję na 
żeglugę na Eufracie i Tygrysie oraz pozwolił budować 
porty. Turcy zobowiązali się do współ finansowania 
budowy i udzielili gwarancje na odpowiedni poziom 
zysków z eksploatacji (gwarancja kilometryczna). We-
dług obliczeń po powstaniu takiej kolei można było 
pokonać drogę z Konstantynopola do Kuwejtu w ciągu 
58 godzin, co oznaczało rewolucję w dotychczas tak 
zacofanym transporcie tureckim. Porównując ta sama 
droga karawaną odbywałaby się kilka miesięcy21. 

Coraz mocniejsze zaangażowanie się Niemiec 
w Turcji nie uszło uwagi mocarstw europejskich. Póki 
Niemcy działali w obrębie Konstantynopola nie wzbudzali 
jakiegoś szczególnego niepokoju. Wejście jednak, tak 
kapitału, jak i rządu Rzeszy Niemieckiej na teren Azji 
Mniejszej i dalej w głąb kontynentu azjatyckiego musiało 
wywołać jakieś polityczne działania państw, zaintereso-
wanych zachowaniem status quo na tych terenach. 

Najostrzej zareagowała Rosja. Politycy carscy twier-
dzili, że rosnące wpływy ekonomiczne Niemiec w Turcji 
mogą łatwo przekształcić się w hegemonię polityczną, 
co sprowokuje konflikt rosyjsko- niemiecki. Rzesza 

                                                      
21 P. S z l a n t a, op. cit., s. 32; J. P a j ew sk i, op. cit., s. 242.  
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Niemiecka replikowała, że jej poczynania w Turcji mają 
stricte ekonomiczny charakter22. 

Niechęć cara do budowy kolei bagdadzkiej, wynikała 
stąd, że miało to być połączenie Europy z Azją drogą 
lądową pomijające terytorium Rosji. Takie rozwiązanie 
doprowadziłoby do odcięcia Rosji od wszelkich wpły-
wów płynących z tranzytu. Dodatkowo nowoczesna 
linia komunikacyjna i handlowa przebiegająca przez całe 
terytorium Turcji ożywi jej gospodarkę, a co z tym idzie 
poprawi siłę polityczną tego odwiecznego wroga Rosji23.  

Dyplomacja rosyjska zaproponowała porozumienie, 
które zakładało poparcie przez Niemcy polityki rosyj-
skiej w sprawie Cieśnin, gdy ta stanie na porządku 
dziennym, w zamian Rosja poprze niemieckie działania 
w Azji Mniejszej. Takie rozwiązanie jednak nie satysfak-
cjonowało dyplomacji niemieckiej, ze względu na zobo-
wiązania polityczne, które by były niewspółmierne do 
zysków i nadwątlały zaufanie Turcji. Po odrzuceniu 
propozycji przez Niemcy, car wymusił w 1900 roku 
opisywany już przeze mnie układ turecko-rosyjski, który 
de facto blokował budownictwo kolejowe w północno-
wschodnich częściach państwa osmańskiego24. 

Wielka Brytania początkowo neutralnie ustosun-
kowana do budowy i zajęta wojną burską w 1903 zmie-
niła zdanie i cofnęła swe poparcie. Anglicy obawiali się, 
że Niemcy tworząc kolej dotrą w końcu do Zatoki Per-
skiej i wybudują tam wojskową bazę morską. Taki obrót 
spraw mógł zachwiać brytyjskim panowaniem w tej 
części świata i zagrozić Indiom. Obawiano się też przeję-
cia przez kolej handlu Europy z Indiami i zma-

                                                      
22 A. B a r tn i c k i, op. cit., s. 157-158. 
23 J. P a j ew sk i, op. cit., s. 244. 
24 Ibidem, s. 244-245; Więcej o newralgicznej kwestii cieśnin zob. 

M. Ta n t e, Bosfor i Dardanele w polityce mocarstw, Warszawa 1982.   
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rginalizowania tym samym drogi morskiej przez Morze 
Śródziemne,  Kanał Sueski i  Morze Czerwone. Anglicy 
byli najbardziej zdeterminowanymi przeciwnikami 
budowy przez Niemcy kolei bagdadzkiej do poro-
zumienia turecko-niemieckiego z 1914 roku25. 

Niemniej jednak mimo wojny burskiej Anglicy pró-
bowali zabezpieczyć swoje interesy na wschodzie, 
uzależniając od siebie Kuwejt, co dawało im pewną 
kontrolę nad Zatoką Perską. Lord Curzon w 1899 roku 
zawarł z szejkiem Kuwejtu będącego w tym czasie pod 
zwierzchnictwem Porty układ, w którym szejk zobowią-
zywał się do nie zawierania żadnych umów międzyna-
rodowych bez zgody Wielkiej Brytanii, ani angażować 
doradców cudzoziemskich. W 1901 roku doszło do 
incydentu na Tygrysie, gdy wojska tureckie zmierzające 
do Kuwejtu w celu potwierdzenia zależności tego kraju 
od sułtana i przygotowania tego terenu pod przyszłą 
budowę kolei natknęły się na flotę brytyjską. Turcy 
ustąpili uznając de facto niezależność Kuwejtu od Porty, 
którą gwarantowali Brytyjczycy. Niewątpliwe zbliżanie 
się Niemców do Zatoki Perskiej wywoływało u Angli-
ków odruch obronny, a potencjalne plany budowania 
niemieckich baz wojskowych w tamtym rejonie były 
uważane, za szczególnie wrogie wobec Anglii26. 

Niemieccy kapitaliści nie posiadali odpowiednich za-
sobów kapitałowych potrzebnych do szybkiego skoń-
czenia inwestycji. Dochodziły do tego problemy natury 
politycznej. Finansiści próbowali więc nadać projektowi 
charakter międzynarodowy wciągając do przedsięwzię-
cia kapitał innego kraju. Takim kandydatem był biznes 
francuski. W 1899 roku doszło do porozumienia między 

                                                      
25 P. S z l a n t a, op. cit., s. 32-33. 
26 A. B a r tn i c k i, op. cit., s. 158-159; E. G. zu R e ven t l ow, Deutsch-

lands auswärtige Politik 1888-1914, Berlin 1916, s. 341 i nast. 
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Bankiem Niemieckim a Cesarskim Bankiem Ottomań-
skim, reprezentującym kapitał francuski. Francuzom 
obiecano 40% udziałów, a resztę zatrzymali dla siebie 
Niemcy. Do tego przedsięwzięcia gospodarczego wmie-
szała się polityka. Mianowicie Rosja w imię zawartego 
sojuszu z Francją naciskała dyplomację francuską, aby ta 
albo odwiodła swoich finansistów od kolei bagdadzkiej 
albo zmotywowała do przejęcia całego interesu27.  

Naciskana Francja próbowała wywrzeć presję na 
„kapitalistów” francuskich. Jednak jej działania nie 
sprowadzały się tylko do tego. W 1901 roku minister 
spraw zagranicznych Delcassé zaproponował Rosji przy-
łączenie się do projektu niemieckiego, na co dyplomacja 
carska odpowiedziała w pierwszej chwili pozytywnie. 
Niemcy także wyrazili zgodę. Nawet ustalono pro-
centowy udział w przedsięwzięciu. Jednak po niedługim 
czasie Rosja wycofała się z projektu, a rząd francuski 
odmówił pomocy swoim finansistom, jednakowoż nie 
zabraniając i im udziału w budowie28. 

Ostatecznie w 1903 roku finansiści francuscy i nie-
mieccy postanowili stworzyć Cesarsko-Ottomańskie 
Towarzystwo Kolei Żelaznej Bagdadzkiej, w którym 
grupa niemiecka otrzymała 40% akcji, francuska 30%, 
inne kraje otrzymały 20%, a 10% dano Towarzystwu 
Kolei Ottomańskich co było ukrytą formą powiększenia 
udziału niemieckiego. Jak się jednak okazało udział 
kapitału francuskiego był drugorzędny z powodu nie-
dopuszczenia na giełdę paryską  obligacji kolei bag-
dadzkiej29.  

Do roku 1904 udało się Niemcom przedłużyć i oddać 
do użytku odcinek z Konyi do Eregli. Prace nad tym ok. 

                                                      
27 J. P a j ew sk i, op. cit., s. 246. 
28 Ibidem, s. 246-248. 
29 Ibidem, s. 248 i 250. 
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200-kilometrowym fragmentem trwały osiem lat. Po tym 
wydarzeniu roboty zostały przerwane, co patrząc także 
na tempo budowy nie wróżyło szybkiego finiszu przed-
sięwzięcia30.   

Od roku 1903 państwa późniejszej Ententy sprzeci-
wiały się samodzielnym działaniom Niemiec w kwestii 
budowy kolei bagdadzkiej. Porozumienie gotowe były 
zawrzeć tylko wspólnie i odmawiały bilateralnych ukła-
dów w tej sprawie z Niemcami.  

Swoje stanowisko zaostrzała Wielka Brytania, która 
odmawiała współpracy z Drugą Rzeszą31. 

Przyszłość nie wróżyła Niemcom nic dobrego. Lata 
1903-1908 to okres kolejnego impasu w budowie. Powo-
dem głównym był brak funduszy, trudny teren budowy, 
coraz większy i bardziej solidarny opór mocarstw. 
Przedstawiciele mocarstw Ententy zasiadali w Komisji 
Długu Publicznego, która kontrolowała finanse Turcji. 
Dla przypomnienia Komisja ta powstała po bankructwie 
Turcji i bez jej zgody sułtan nie mógł zrobić nic w kwe-
stiach wymagających dużych pieniędzy państwowych. 
Mocarstwa w tym przypadku blokowały podwyżkę ceł, 
z których Abdülhamid II zamierzał finansować budo-
wę32. 

                                                      
30 Ibidem, s. 250; O relacjach turecko- niemieckich na początku XX 

wieku ciekawy pogląd wyraził minister spraw zagranicznych Wielkiej 
Brytanii Sir Edward Grey. Twierdził on mianowicie, że przyjaźń nie-
miecko-turecka nie wynika z pobudek altruistycznych II Rzeszy, 
a najwyższą wartością dla Niemców jest ich narodowy interes. Ich 
cyniczne działania w stosunku do Turcji mają spowodować osiągnięcie 
koncesji w Azji Mniejszej i wynikające z nich korzyści. Sir E. G r e y, 
Twenty- five Years 1892-1916, t. I, New York 1925, s. 128-129. Nietrudno 
nie zgodzić się z poglądem Sir Greya. Jednakowoż nie należy zapomi-
nać, że każde normalne państwo działałoby w  ten sposób, nawet Anglia.    

31 P. S z l a n t a, op. cit., s. 33;  J. P a j ew sk i, op. cit., s. 251. 
32 P. S z l a n t a, op. cit., s. 33. 
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Impas trwał, bo Niemcy proponowali rozmowy 
dwustronne,  a mocarstwa chciały wspólnych rozmów. 
Kajzer obawiając się utraty kontroli nad Towarzystwem 
Kolei Bagdadzkiej nie chciał ustąpić i jednocześnie 
samodzielnie choć powoli, zbliżał się z budową do 
Mezopotamii. Według Niemców każdy wybudowany 
kilometr poprawiał ich pozycję w ewentualnych nego-
cjacjach, odbywających się na ich warunkach. Ambasa-
dor niemiecki w Konstantynopolu M. von Bieberstein 
i przedstawiciel finansistów Karol Helfferich33 uważali, że 
opór mocarstw można pokonać wtedy, gdy nabiorą one 
przekonania, że Niemcy są w stanie sami dokończyć 
budowę34.  

Gdy w 1908 roku wydawało się, że kryzys został 
przezwyciężony „znalezieniem” dodatkowych pieniędzy 
przez rząd turecki, co pozwalało na dokończenie inwe-
stycji i być może przyciągnięcie innego kapitału, nastąpi-
ła nieoczekiwana zmiana sytuacji politycznej w Turcji. 
W połowie roku 1908 wybuchła rewolucja młodoturec-
ka, która obaliła Abdülhamida II. Nadszedł okres dość 
dużej destabilizacji politycznej kraju, który ciągnął się do 
roku 1913. Mianowicie kolejno w wyniku kontrrewolu-
cji, następnie znów rewolucji, później zmian rządów 
Turcja doznała wielu wstrząsów tak wewnętrznych jaki 
i zewnętrznych (wojny i utrata sporych terytoriów). Taki 
stan nie sprzyjał rozwojowi gospodarczemu, tym bar-
dziej inwestycjom kapitału zagranicznego35. 
                                                      

33 Dr Karol Helfferich był autorem kilku książek o tematyce eko-
nomiczno-politycznej związanej ze stosunkami turecko- niemieckimi. 
Są  to m. in. następujące tytuły: K. He l f f e r i c h, Die deutsche Türken-
politik, Berlin 1921; H. K., G. von S i emen s, Ein Lebensbild aus 
Deutschlands großer Zeit, t. I-III., Berlin 1923; H. K., Germany`s Econo-
mic Progress and National Wealth 1888-1913, New York 1914.  

34 J. P a j ew sk i, op. cit., s. 252. 
35 Ibidem, s. 253; E. M. E a r l e, Turkey..., s. 220-224. 
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Finansiści niemieccy  byli wręcz załamani takim bie-
giem wypadków. Brak oparcia u osuniętego od władzy 
sułtana, różne poglądy młodoturków (jedni szczególnie 
wojskowi byli germanofilami, inni zaś mieli nastawienie 
proangielskie) to wszystko powodował, że Niemcy byli 
gotowi na duży kompromis z Wielką Brytanią, nawet 
jako mniejszościowi udziałowcy. K. Helfferich pisał, że: 
„Sen o niemieckiej kolei aż do Zatoki jest już skończo-
ny”. Anglicy jednakże mimo rozmów nie spieszyli się 
z zawarciem porozumienia, którego ostatecznie w tym 
czasie nie osiągnięto36. 

Sytuacja na korzyść Niemców  poprawiła w 1911 ro-
ku, kiedy to podpisano umowę między Towarzystwem 
Kolei Bagdadzkiej,  a rządem tureckim, która zakładała 
m.in. natychmiastowe podjęcie budowy kolei do Ba-
gdadu. Takie przechylenie się młodoturków na stronę 
niemiecką  wynikało z tego, że dostali od nich pożyczkę, 
której wcześniej odmówili im Francuzi i Anglicy. Kryzys 
w budowie przynajmniej na razie został złagodzony, 
aczkolwiek nie rozwiązano kwestii odcinka Bagdad- 
Basra, gdzie należało jeszcze negocjować z Anglią nie-
chętną porozumieniu37. 

Innym, nie zażegnanym antagonistą kolei bag-
dadzkiej była Rosja, która gdy zbliżano się z budową do 
granic Persji wyrażała coraz większe zaniepokojenie. 
Zdecydowano się na negocjacje. W 1910 roku podczas 
wizyty Mikołaja II w Niemczech rozpoczęto rozmowy. 
W ich wyniku w 1911 roku podpisano tzw. układ pocz-
damski, w którym  Rosja zobowiązała się do cofnięcia 
sprzeciwu w związku z budową kolei, w zamian za 
uznanie przez Niemcy jej dominującej pozycji w północ-

                                                      
36  J. P a j ew sk i, op. cit., s. 254-255. 
37 Ibidem, s. 256, E. M. E a r l e, Turkey, The Great Powers and The 

Bagdad Railway. A Study in Imperialism, New York 1924, s. 225-226. 
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nej Persji i nie prowadzenie przedsięwzięć gospodar-
czych w tej rosyjskiej strefie wpływów. Planowano też 
połączenie bagdadzkiej linii kolejowej  z Teheranem, co 
zwiększyłoby handel i poprawiło przepływ szyickich 
pielgrzymów38. 

Taki obrót sprawy zmusił Wielką Brytanię i Francję 
do jak najszybszego porozumienia z Niemcami 
w sprawie budowy odcinka Bagdad- Basra. Kompromis 
wymuszał też fakt, że Royal Navy przestawiła się z wę-
gla na ropę. Należało w związku tym zabezpieczyć 
swoje interesy w Zatoce Perskiej. Negocjacje  prowadził 
rząd turecki, który był inspirowany i wspomagany przez 
Niemców. Do kwestii spornych należał udział procentowy 
w przedsięwzięciu oraz możliwy udział Rosji w budowie. 
Rozmowy przeciągały się, a 1913 roku w wyniku klęsk 
Turcji na frontach bałkańskim i afrykańskim rząd osmań-
ski zawiedziony Niemcami (Niemcy byli w sojuszu 
z Włochami, którzy zagarnęli Trypolis i Cyrenajkę) skłaniał 
kolejny raz Turków do dryfowania w kierunku orientacji 
proangielskiej. Dnia 6 maja 1913 roku doszło do porozu-
mienia miedzy rządem osmańskim, a angielskim w spra-
wie Kuwejtu, gdzie Turcja zobowiązała się do uznania 
wpływów brytyjskich39. 

Po układzie turecko-angielskim nastąpiła długo 
oczekiwana przez Rzeszę ugoda z Wielką Brytanią, 
którą podpisano 15 czerwca 1914 r. Ten pożądany kom-
promis przyjęto dosłownie w przededniu wybuchu 
pierwszej wojny światowej. Do najważniejszych posta-
nowień należy zaliczyć to, że Brytyjczycy wycofali swój 
sprzeciw wobec tej inwestycji i zrezygnowali z pla-
nowanej konkurencyjnej linii z Syrii do Bagdadu. Zgo-

                                                      
38 J. P a j ews k i, op. cit., s. 257; P. Szlanta, op. cit., s. 33-34; E. M. 

E a r l e, op. cit., s. 239- 244. 
39 J. P a j ew sk i, op. cit. , s. 258- 262; P. S z l a n t a,  op. cit., s. 34-35. 
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dzili się także na podniesienie ceł tureckich i sfina-
nsowanie z nich budowy. Niemcy zobowiązali się, aby 
końcową stacją kolei była Basra, a nie Kuwejt. 
W zarządzie Towarzystwa Kolei Bagdadzkiej miało 
zasiadać dwóch Brytyjczyków40. 

Cała jednak tak długo i w takim trudzie negocjowana 
umowa, jak się okazało nie przyniosła oczekiwanych 
efektów. Formalne sfinalizowanie umowy brytyjsko-
tureckiej nie nastąpiło z powodu wybuchu pierwszej 
wojny światowej. Z tej samej przyczyny nie podpisano 
układu francusko-niemieckiego41.  

W roku 1914 budowę zakończono na mieście Tall al- 
Abjad oraz wybudowano krótki odcinek z Bagdadu do 
miejscowości Sumike42. Ostatecznie kolej ukończono 
w latach 1939-1941 przez przedsiębiorstwa tureckie, 
irackie i francuskie43. 

Kolej bagdadzka przyspieszyła proces modernizacji 
Turcji. Usprawniła przepływ towarów i ludzi. Zbliżyła 
tym samym państwo osmańskie do standardów świa-
towych, które dalej były daleko chociaż bliżej. Niemcy 
mimo, że nie ukończyli kolei zgodnie z planem dzięki tej 
działalności umocnili swoją pozycję w Turcji i po raz 
kolejny udowodnili swoje ambicje mocarstwowe.  

Po pierwszej wojny światowej świat uległ zde-
cydowanej przemianie. Kraje europejskie nie wyglądały 
już tak samo jak na przełomie XIX i XX wieku. Turcja 

                                                      
40 J. Pa j ewsk i, op. cit., s. 263-264; Szczegółowy tekst trakta-

tu można znaleźć w: J. Hur ew i tz, Diplomacy in the Near and 
Middle East: a documentary record, Princeton 1956, s. 281-286. 
Omówienie traktatu:  E. Earle, op. cit., s. 262- 265. 

41 J. P a j ew sk i, op. cit., s. 264-266. 
42 Informację o oddaniu odcinka z Bagdadu do Sumike podaje 

także:  „Czas” 04.06.1914, Rocznik LXVII, s. 2.  
43 A. B a r tn i c k i, op. cit., s. 160; P. S z l a n t a, op. cit., s. 35. 
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terytorialnie ustaliła swoje granice, które praktycznie do 
dnia dzisiejszego się nie zmieniły. Niemcy zajęte swoimi 
sprawami nie interesowały się Turcją, a wielki projekt 
niemieckiego imperializmu stracił swoje znaczenie 
polityczne. Jednak znaczenie kolei bagdadzkiej, 
w kwestii gospodarczej i transportowej jest do dnia 
dzisiejszego duże, a to wielkie przedsięwzięcie kapitału 
i władzy na trwale zapisało się w historii.                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



M I Ę D Z Y  H I S T O R I Ą  A  G E O P O L I T Y K Ą  
 

Przemysław Adamski 
(Kraków) 

 
 
 

Miejsce spoczynku pułkownika dyplomowanego 
Walerego Sławka – przyczynek do biografii 
 

 
Wstęp 

W tym roku upływa okrągła 70. rocznica śmierci jed-
nego z wybitniejszych polityków w dziejach Polski 
międzywojennej – płk. dypl. Walerego Sławka. Osoby 
mającej realny wpływ na politykę państwa w okresie 
rządów sanacyjnych. Niedoszłego prezydenta, trzy-
krotnego premiera, twórcy Konstytucji Kwietniowej, 
prezesa Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, 
Związku Legionistów Polskich, Instytutu Marszalka 
Józefa Piłsudskiego oraz członka kilkunastu innych 
organizacji. Oficera Związku Strzeleckiego, Legionów 
Polskich oraz Wojska Polskiego. Najbliższego współ-
pracownika i przyjaciela Marszałka Piłsudskiego. W ro-
ku 1926 r. płk Sławek intensywnie uczestniczył w dzia-
łaniach mających doprowadzić do powrotu Marszałka na 
scenę polityczną. Pomiędzy rokiem 1928 a 1935 był jedną 
z najważniejszych postaci w państwie i jedną z najważ-
niejszych osób odpowiedzialnych za stworzenie Konsty-
tucji Kwietniowej. W trakcie swojego długiego życia płk 
Sławek został odznaczony: Orderem Orła Białego, Krzy-
żem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Niepodległości 
z Mieczami, 4 – krotnym Krzyżem Walecznych, Wielką 
Wstęgą Wł. Orderu Maurycego i Łazarza, Wielkim Krzy-
żem Orderu Greckiego Zbawiciela, Wielkim Krzyżem 
Orderu Hiszpańskiego Carlosa III, Wielką Wstęgą Orde-



Przemysław Adamski 

 160 

ru Orła Estonii, Wielką Wstęgą Orderu Korony Jugosła-
wii1. 

Nie mogąc znieść niweczenia pracy swojego Komen-
danta i przyjaciela – Józefa Piłsudskiego. Pułkownik Sławek 
zaprotestował przeciwko polityce gen. Rydza- Śmigłego 
oraz prezydenta Mościckiego strzelając sobie w skroń 
2 kwietnia 1939 roku (popełniając honorowe samobój-
stwo). Został pochowany w dniu 5 kwietnia 1939 roku 
w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powąz-
kach w Warszawie. W okresie PRL-u doszło do eks-
humacji jego zwłok i ciało zostało przeniesione do kwa-
tery żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej2.  

 
Myśl geopolityczna Walerego Sławka 

Myśl geopolityczna ppłk dypl. Walerego Sławka 
związana była nieodłącznie z koncepcjami przedsta-
wianymi przez Józefa Piłsudskiego. Po śmierci swojego 
Komendanta i przyjaciela Walery Sławek został odsu-
nięty od spraw strategicznych mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa II RP. Brak kontynuowania myśli poli-
tycznej realizowanej przez marszałka Piłsudskiego, 
oziębienie stosunków z III Rzeszą wreszcie podpisanie 
sojuszu z Wielką Brytanią w dniu 30 marca 1939 r. 
doprowadziły do samobójczego strzału Pułkownika 
2 kwietnia 1939 roku. Strzał ten miał być protestem 
przeciwko niweczeniu polityki Komendanta przez jego 
najbliższych współpracowników – Edwarda Rydza-
Śmigłego oraz Ignacego Mościckiego. Tezę o sojuszu 
II RP z III Rzeszą potwierdzili niektórzy historycy jak 
zmarły prof. Wieczorkiewicz oraz autor biografii ppłk 
Sławka Jerzy Marek Nowakowski. W książce Pawła 
                                                      

1 Zob. S. Ma ck i ew i cz, Historia Polski 1918 do 1939, Londyn 
1941. 

2 Zob. T. S c h a e t z e l, Pułkownik Walery Sławek, Jerozolima 1947. 
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Wieczorkiewicza pt., Historia Polityczna Polski 1935-1945, 
czytamy; Wedle ujawnionych ostatnio relacji, pułkownik, 
zgodnie ze swoim pojmowaniem pośmiertnych wytycznych 
Piłsudskiego, miał próbować bezskutecznie przeorientować 
politykę zagraniczną, uznając, że konflikt z Niemcami, zakoń-
czy się katastrofą i antysowiecka koalicja z Hitlerem będzie 
mniejszym złem3. Natomiast Jerzy Marek Nowakowski 
przedstawił podobną wizję w programie Dariusza 
Baliszewskiego ,,Rewizja Nadzwyczajna’’ w wydaniu 
drugim wyemitowanym 2003 roku. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie oko-
liczności związanych z ekshumacją oraz przeniesieniem 
ciała pułkownika z Alei Zasłużonych na inną kwaterę. 
Pokazanie również dlaczego w Niepodległej Polsce ciało 
jednego z najwybitniejszych działaczy politycznych XX 
wieku nie może powrócić na stare miejsce spoczynku 
(Aleja Zasłużonych). 

 
Pogrzeb 

Śmierć pułkownika nastąpiła w dniu 3 kwietnia 1939 
roku godzinie 6.45 w klinice wojskowej. Karta zgonu 
została wydana z tą właśnie datą przez Instytut Chirur-
gii Urazowej. Przyczyną zgonu był przestrzał czaszki 
zmarłego. W tym samym dniu w mieszkaniu zmarłego 
przy ulicy Szucha 16 mieszkania 2 w Warszawie została 
wyłożona księga kondolencyjna. Po jej zamknięciu 
liczyła 38 zapisanych stron. Przesłane zostały również 
listy i depesze kondolencyjne na ręce płk Aleksandra 
Prystora lub Instytutu Józefa Piłsudskiego. Liczba osób 
i organizacji przesyłających kondolencje wynosiła 223. 
Znaleźli się w śród nich ministrowie, profesorowie, 

                                                      
3 Zob. P. W i e cz o rk i ew i c z, Historia Polityczna Polski 1935-1945, 

Warszawa 2005, s. 66-67. 
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adwokaci, oficerowie WP, politycy. Takie organizacje jak 
Związek Legionistów Polskich, Liga Kobiet, Rodzina 
Wojskowa czy Federacja Polskich Związków Obrońców 
Ojczyzny. Listy i depesze były następujących treści: 
Z powodu śmierci Sławka niezłomnego żołnierza Rzeczypo-
spolitej wyrażam uczucia najboleśniejszego żalu – Beck 
pułkownik.4 Odszedł jeden z największych autorytetów moral-
nych narodu cieniom wielkiego człowieka, który swem boha-
terstwem i myślą szlachetną wspaniale służył ojczyźnie 
twórcy konstytucji i jej obrońcy hołd – Zygmunt Jundziłł.5 
Stał on bowiem wiernie i wytrwale przy Twórcy Niepodległej 
Polski, był bezinteresowny jak Wielki Marszałek Piłsudski, nie 
dbał o honory, czy stanowisko a miał tylko dobro Rzeczypospo-
litej i Jej Mocarstwowość na sercu. Za te piękne cechy jego 
charakteru Cześć Jego pamięci. – Maryla Kaflińska6.  

Pogrzeb odbył się w dniu 5 kwietnia 1939 roku 
w Kościele Garnizonowym w Warszawie. Pogrzebem 
oraz rzeczami z tym związanymi zajęli się przyjaciele. Po 
śmierci pułkownika do jednego z najbliższych przyjaciół – 
Tadeusza Brzęk-Osińskiego – zgłosił się dyrektor Kancelarii 
Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej – Świeżawski. Była to 
misja delikatnej natury. Ignacy Mościcki proponował organi-
zację pogrzebu na koszt państwa. Brzęk-Osiński z właściwą 
sobie bezpośredniością odpowiedział krótko, ale dosadnie: ,,Nie 
umieliście uszanować pułkownika za jego życia, nie będziecie 
teraz celebrować pośmiertnych aktów hołdu. Pogrzebem zajmą 
się przyjaciele’’7.  
                                                      

4 AAN, Akta Walerego Sławka – Księga Kondolencyjna, mikro-
film nr 27901/ sygn. 13, k. 11 

5 AAN, Akta Walerego Sławka – Księga Kondolencyjna, mikro-
film nr 27901/ sygn. 13, k. 71. 

6 AAN, Akta Walerego Sławka – Księga Kondolencyjna, mikrofilm 
nr 27901/ sygn. 13, k. 72. 

7 Zob. J. Hoppe, Dramat Pułkownika Walerego Sławka, „Orzeł Bia-
ły” nr 80 i 81, 1971, s. 10. 
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W uroczystościach żałobnych wziął udział cały rząd, 
premier, członkowie korpusu dyplomatycznego, generalicja. 
Trumna pułkownika nie połączyła, lecz rozdzieliła 
dodatkowo przedstawicieli sanacyjnych grup. Przyjaciele 
nie dopuścili, by nieśli ją na ramionach ludzie odpo-
wiedzialni, przynajmniej w ich opinii, za samobójstwo8.  

Osobami odpowiedzialnymi za niesienie trumny ze 
zwłokami byli najbliżsi przyjaciele zmarłego (w wię-
kszości zaliczani do tzw. grupy pułkowników). Po 
nabożeństwie trumnę ze Zwłokami płk Sławka wynieśli 
na barkach gen. Żeligowski, sen. Prystor, b. premierzy – 
Kozłowski, Jędrzejewicz, Świtalski, b. min. Matuszewski 
i stary towarzysz z Organizacji Bojowej PPS Tomasz 
Arciszewski9.  

Ciało pułkownika Sławka zostało pochowane na 
Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. 
W trakcie chowania trumny złożono 114 szarf o następu-
jących treściach: Ukochanemu Chrzestnemu Ojcu – Jadwi-
nia, Dla Gustawa – Aleksandra Piłsudska, Żołnierzowi 
Komendanta – Związek Rezerwistów, Wiernemu Żołnierzowi 
Komendanta – Czwartacy Beliniacy, Drogiemu Przyjacielowi 
– Cezaria i Janusz Jędrzejewicz10. 

 
Grób Walerego Sławka 

Po śmierci został powołany Komitet uczczenia pa-
mięci Walerego Sławka, którego zadaniem było przygo-
towanie projektu stałego nagrobka na cmentarzu woj-
skowym i pomnika na jednym z placów Warszawy. 
Niestety prace te przerwał wybuch II wojny światowej. 

                                                      
8 Zob. J. M. Nowakowski, Walery Sławek, Warszawa 1988, s. 169. 
9 Zob. Pogrzeb ś.p. Płk Walerego Sławka, Strzelec nr 16, rok XIX – 16 

IV 1939, s. 5. 
10 AAN, Akta Walerego Sławka – Listy i depesze kondolencyjne, 

mikrofilm nr 27906/ sygn. 18.  
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Grób pułkownika Walerego Sławka znajdował się 
w centralnym miejscu alei zasłużonych. Gdy się wchodziło 
na cmentarz, z dala widać było wielki, pięciometrowy krzyż 
drewniany, znaczący mogiłę Wielkiego Polaka11. 

Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie 
został założony w 1912 roku przez carskie władze. Po 
odzyskaniu przez Polskę Niepodległości podjęto decyzję 
o utworzeniu na tym terenie cmentarza wojskowego. 
W roku 1926 założono Aleję Zasłużonych. W roku 1946 
zarządzanie cmentarzem objęła administracja wojskowa. 
W roku 1964 cmentarz powierzono Urzędowi Stołe-
cznemu, zmieniając nazwę na Cmentarz Komunalny na 
Powązkach (d. wojskowy). W roku 1998 Rada m. st. 
Warszawy przywróciła tej nekropolii dawną nazwę – 
Cmentarz Wojskowy. Obecnie cmentarz zajmuje obszar 
ok. 26 hektarów. Cmentarz składa się z kilku kwater 
pochowanych żołnierzy. Są to m. in. Kwatera Uczestni-
ków Powstania 1863, Kwatera Żołnierzy Wojny Polsko- 
Bolszewickiej 1919-1920, Kwatera Ofiar Terroru Hitle-
rowskiego, czy Kwatera Żołnierzy Powstania War-
szawskiego. Na cmentarzu oprócz wielu wspaniałych 
bohaterów, którzy walczyli z PRL-em znajdują się ich 
oprawcy (funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa). Do 
roku 1964 ciało płk Sławka spoczywało w Alei Zasłużo-
nych. W dniu 17 X 1964 roku na podstawie art. 15 ust. 1 i 3. 
Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych / Dz. U. Nr. 11 poz. 62/. Ciało zostało poddane 
ekshumacji i przeniesione na Kwaterę Żołnierzy Wojny 
Polsko-Bolszewickiej. W trakcie całej procedury nie 

                                                      
11 Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego [dalej: AIJP] 

w Nowym Yorku, Kolekcja Pułkownika Walerego Sławka (nr 90), 
teczka nr 1, s. 123. 
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powiadomiono rodziny ani przyjaciół. Decyzję o eks-
humacji wydał inż. Krzysztof Eisler12.  

W 1965 roku przyjaciele nieżyjącego płk. Sławka 
podjęli decyzję o postawieniu kamiennego nagrobka. 
W trakcie zmiany miejsca mogiły okazało się, że prowi-
zoryczny krzyż drewniany spróchniał i popękał. Osobą 
odpowiedzialną za zbieranie funduszy był Wacław 
Jędrzejewicz. Postanowiono aby nie tworzyć specjalnego 
komitetu, lecz raczej zwrócić się do ograniczonej ilości osób 
z prośbą o przyczynienie się w dziele trwałego zabezpieczenia 
jego mogiły13.  

W piśmie skierowanym do przyjaciół znalazły się na-
stępujące słowa: Grono przyjaciół płka Sławka 
w Warszawie przystępuje, za zgodą Jego rodziny, do 
postawienia kamiennego nagrobka, który na trwałe 
zabezpieczył grób niezłomnego bojownika o Niepodległość 
Polski i Jej Męża Stanu. Zwrócono się w tej sprawie do 
nas z prośbą o dopomożenie w zebraniu sumy potrzeb-
nej na koszta budowy nagrobka. Wyniosą one zapewne 
paręset dolarów, zależnie od przyjęcia ostatecznego 
projektu, który obecnie jest opracowywany w Warsza-
wie. Zezwolenie władz administracyjnych na postawie-
nie nagrobka otrzymano14. 

Komunikat o zbieraniu funduszy na kamienny na-
grobek nie został opublikowany w prasie. Ze względu na 
warunki krajowe prosimy o utrzymanie powyższego w gronie 

                                                      

12 Archiwum Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warsza-
wie, Akta Walerego Sławka – zezwolenie na ekshumację zwłok. 

13 AIJP w Nowym Yorku, Kolekcja Pułkownika Walerego Sławka 
(nr 90), teczka nr 1, s. 123. 

14 Ibidem, s. 123. 
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zainteresowanych i nie podawanie do prasy15. W trakcie 
przeprowadzonej zbiórki udało się zebrać 447 dolarów. 
Wśród ofiarodawców znaleźli się m.in.: gen. T. Kasprzyc-
ki, gen. Wacław Stachiewicz, A. Koc, Zofia Rajchman, An-
drzej Beck16. Takie organizacje jak Związek Miłośników 
Wilna, Liga Niepodległ. w Chicago czy Koło b. żołnierzy 5 
dyw. Kresowej w Chicago. Zebrane pieniądze zostały 
wysłane do Warszawy na ręce Pani Dionizy Wyszyń-
skiej17. 

Obecnie ekshumowane zwłoki Walerego Sławka 
znajdują się w kwaterze A 11-1-3. Natomiast stary grób 
mieszczący się w Alei Zasłużonych jest pusty. Pusty 
grób płk Sławka znajduje się w centralnym miejscu Alei 
Zasłużonych za grobem gen. Świerczewskiego w jed-
nym rzędzie z Władysławem Gomułką. Nie ma jednak 
możliwości aby ciało powróciło na swoje pierwotne 
miejsce. Z nieoficjalnych źródeł jakie udało mi się uzy-
skać podczas pobytu w Archiwum Cmentarza oraz 
rozmowy z osobami tam zatrudnionymi. Grób ten czeka 
na gen. T. Jaruzelskiego. Postać tak wspaniała jaką był 
płk Walery Sławek nawet po śmierci nie może zaznać 
należytego szacunku.   
 

Zakończenie 
Na Cmentarzu Rakowieckim w Krakowie na jednym 

z grobowców widnieje napis ,Nie o zemstę, lecz o pamięć 
wołają ofiary18. Celem artykułu było pokazanie losu ciała 

                                                      
15 Ibidem. 
16 AIJP w Nowym Yorku, Kolekcja Pułkownika Walerego Sławka 

(nr 90), teczka nr 1 – wpłaty na nagrobek. 
17 Ibidem, (nr 90), teczka nr 1, wpłaty na nagrobek. 
18 Zob. T. I s a k i ew i cz -Za l ew sk i, Przemilczane ludobójstwa na kre-

sach, Kraków 2008, s. 5.  
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płk Sławka po śmierci. Głównym zadaniem jaki spo-
czywa na nas historykach badających okres II RP jest 
oddanie hołdu pułkownikowi Sławkowi, doprowadzając 
do przeniesienia jego ciała na Aleję Zasłużonych Cmen-
tarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. 
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Geopolityka akademicka – między nauką 
 a paradygmatem. 

Spór wokół semiotyki geopolitycznej 
 

 

Podział nauk; paradygmat 
W ogólnej klasyfikacji nauk najczęściej przyjmuje się 

dualistyczny podział na nauki formalne (dedukcyjne, 
aprioryczne) i nauki empiryczne. Do nauk formalnych 
zalicza się nauki matematyczne (włącznie z logiką), do 
nauk empirycznych: nauki przyrodnicze i społeczne 
(humanistyczne). Podział ten uwzględnia zarówno kry-
terium ontologiczne przedmiotu (mające na uwadze 
przedmiot badań), jak również kryterium metodo-
logiczne (uwzględniające metody i techniki badań). 
W klasyfikacji zaproponowanej przez Wilhelma Windel-
bandta, nauki przyrodnicze zostały podzielone na nauki 
nomotetyczne i nauki idiograficzne. Nauki nomote-
tyczne (gr. nomos – prawo) są to dyscypliny zoriento-
wane na poszukiwanie praw. Poprzez badanie zjawisk 
powtarzalnych tworzą prawa ogólne. Zalicza się do nich 
nauki przyrodnicze. Nauki idiograficzne (gr. idios – 
szczególny,  i graphen – pisać) są zorientowanie na roz-
patrywanie konkretnych przypadków, określonych fe-
nomenów. Zalicza się do nich nauki społeczne (huma-
nistyczne)1.  
                                                      

1 W. W ind e l b and, Einleitung in die Philosophie,  J. C. B. Moh r, 
Tübingen 1914, passim; M. Su ł e k, Metody i techniki badań stosunków 
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Jedną z najciekawszych prób poszukiwania różnych 
modeli rozwoju nauki jest propozycja Thomasa Kuhna, 
który przedstawił model zorientowany historycznie. 
Centralnym pojęciem metodologii Kuhna jest pojęcie 
paradygmatu. Paradygmat to, jego zdaniem, „pow-
szechnie uznawane osiągnięcia naukowe, które w pew-
nym czasie dostarczają społeczności uczonych mo-
delowych problemów i rozwiązań”2.  

Natomiast głównym problemem tej filozofii jest pró-
ba odpowiedzi na pytania: jaką rolę w rozwoju wiedzy 
naukowej odgrywa tradycja, co jest jej nośnikiem i jak 
jest przekazywana. Rozpatrywane są zatem trzy główne 
obszary: teoriopoznawczy (wyjaśnienia sposobu porzu-
cania jednych teorii na rzecz drugich oraz ich wzajem-
nego stosunku treściowego), historyczny (odkrywanie 
wątków ciągłych i punktów zwrotnych, śledzenia fak-
tycznego rozwoju nauki), socjologiczny (tradycja upra-
wiania nauki stanowi zawsze wartość grupową i funk-
cjonować może tylko wtedy gdy jest uznawana przez 
społeczność badaczy). Thomas Kuhn próbując określić 
rozwój badań naukowych mówi o przedparadyg-
matycznym i paradygmatycznym stadium nauki. Nie-
mal wszystkie nauki przechodzą wczesne stadium, czyli 
stadium przedparadygmatyczne. W tym stadium ściera-
ją się ze sobą różne grupy i szkoły. Niekiedy naukow-
com udaje się ten przedparadygmatyczny stan przezwy-
ciężyć i przedstawić wzorcowe osiągnięcia w postaci 
teorii. Tego rodzaju osiągnięcia, a więc paradygmaty, są 
utrwalane w podręcznikach i zostają opisane w dziejach 
sławnych klasyków (np. dzieła Platona, czy Izaaka 
Newtona). Okres panowania paradygmatu Kuhn nazy-

                                                                                                      
międzynarodowych, Warszawa 2004, s. 11-13. Zob. także: K. R. P o -
pp e r, Logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977. 

2 T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2001, s. 10. 
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wał „nauką normalną”. Pojawia się pojęcie „normalnego 
naukowca”. Normalny naukowiec spodziewa się raczej 
odkrycia tego, co oczekiwane i przewidywalne, niż 
zaskakujących nowości3. 

Paradygmat, który wyznacza stadium nauki normal-
nej, to zespół przekonań, założeń, wartości wspólnoty 
badaczy. Stanowi historycznie zmienny consensus om-
nium – zgodę wszystkich, szybki postęp w ramach danej 
dziedziny, nie wracanie do kwestii już raz rozwiąza-
nych. Dzięki jego istnieniu i na jego podstawie dokonuje 
się kumulacja wiedzy. Jest to możliwe w ramach nauki 
normalnej, czyli w ramach panowania paradygmatu. To 
paradygmat i oparta na jego działaniu normalna działal-
ność badawcza ma wyznaczać tradycję badań, która 
funkcjonuje do czasu, gdy wskutek kryzysu teoria 
zostanie odrzucona i zastąpiona inną teorią. W ramach 
każdego paradygmatu występują anomalie, czyli fakty, 
które nie dają się uzgodnić z teorią. Te anomalie mogą 
być tolerowane przez badaczy przez dziesiątki lat, ale 
w pewnym momencie anomalie zaczynają się kumulo-
wać i tym samym dochodzi do kryzysu paradygmatu, co 
oznacza uporczywą niemożność rozwiązania jakiegoś 
problemu zgodnie z tradycyjnie przyjmowanymi zało-
żeniami. Kryzys paradygmatu może, i zazwyczaj pro-
wadzi, w zależności od kumulowania anomalii, do 
zmiany paradygmatu. Natomiast zmiany paradygmatu, 
tak jak zmiany pojęciowej artykulacji świata powodują 
nowe widzenie całego pola badań4.  

Jednym z najważniejszych zagadnień w rozwa-
żaniach Thomasa Kuhna jest teoria niewspółmierności 

                                                      
3 Ibidem, s. 9-17. 
4 K. Z amor sk i, Dziwna rzeczywistość. Wprowadzenie do ontologii 

historii, Kraków 2008, s. 130-136; J. P omor sk i, Historyk i metodologia, 
Lublin 1991, s. 79-86. 
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interteoretycznej. Zmiany paradygmatów są punktami 
nieciągłości w rozwoju wiedzy. W wypadku zmiany 
paradygmatów mamy do czynienia z zakwestiono-
waniem kumulatywnego modelu wiedzy, który jest 
możliwy tylko w ramach paradygmatu, w ramach nauki 
normalnej. Kuhn wskazywał, że w trakcie zmiany teorii, 
pojawienia się nowej koncepcji naukowej, mamy do 
czynienia z taką zmianą języka, że uniemożliwia ona 
rzetelne porozumiewanie się uczonych. Brak wspólnego 
języka pociąga za sobą niemożliwość wykazania wad 
i zalet analizowanych teorii. W tym przypadku teza 
o niewspółmierności oznacza całkowitą nieporównywal-
ność lub nieprzetłumaczalność języków alternatywnych 
teorii5. 

 
Spór o miejsce geopolityki w świecie nauki 

Problem określenia miejsca geopolityki w świecie 
nauki, ścisłego zdefiniowania jej celu poznawczego, 
zakresu badawczego, warstwy semantycznej i wreszcie 
szczegółowych metod i technik badawczych sięga ko-
rzeniami okresu międzywojennego. Wówczas powsta-
wało szereg prac naukowych zawierających także omó-
wienie szczegółowych metod badawczych, konsty-
tuujących geopolitykę jako naukę akademicką. Spór ten 
dotyka w głównej mierze semiotyki geopolityki oraz jej 
statusu naukowego6.  

                                                      
5 T. Kuhn, Theory Change as Structure Change: Comments on the 

Sneed Formalism, „Erkenntnis: An International Journal of Analytic 
Philosophy” 1976, vol. 10, s. 179-199. 

6 Zob. np. R. von S c huma ch e r, Ist die Geopolitik eine Wissen-
schaft?, „Zeitschrift für Geopolitik” 1938, vol. 15, nr 12, s. 952-959; 
i d em, Zur Theorie der geopolitischen Signatur, „Zeitschrift für Geopoli-
tik”, 1935, vol. 12, nr 4, s. 247-265; i d em, Zur Theorie der Raumstrate-
gie, „Zeitschrift für Geopolitik” 1934, vol. 11, nr 12, s. 779-788. A. 
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Semiotyka jest innymi słowem mówiąc logiką języka. 
Jej przedmiotem dociekań jest język nauki. Obejmuje 
swoim zakresem semantykę, syntaktykę i pragmatykę. 
Semantyka koncentruje się na warstwie ontologicznej 
języka (narracji) i dotyczy głównie pojęć, terminów na-
ukowych używanych w badaniach. Syntaktyka w obrębie 
narracji bada takie cechy jak sensowność, poprawność 
czy logiczność. Wreszcie pragmatyka, która bada odnie-
sienia między pojęciami i narracją, a ich desygnatami 
oraz użytkownikami7.  

W sporze wokół statusu geopolityki prym wiodą 
dwa główne, przeciwstawne nurty. Pierwszy upatruje 
geopolitykę jako pełnoprawną  naukę, dyscyplinę aka-
demicką, a drugi jako paradygmat badawczy (jedną 
z metod, matrycę, podejście badawcze), będący tylko 
dopełnieniem innych nauk, takich jak przede wszystkim 
nauki polityczne i geograficzne. Oczywiście sam termin 
geopolityka może mieć znacznie więcej znaczeń. Oprócz 
definiowania jej jako dyscypliny akademickiej i jako 
paradygmatu, najczęściej spotykane jest określanie geo-
polityki jako metody uprawiania polityki (geopolityka 
stosowana) i jako doktryny, zakładającej kierowanie się 
państw determinizmem geograficznym. W zakresie 
samego paradygmatu, geopolityka może być również 
definiowana niejednoznacznie. Jest to pochodną usy-

                                                                                                      
Grabovsky, Das Problem der Geopolitik, „Zeitschrift für Geopolitik” 
1933, vol. 22, nr 12, s. 765-802; I. B owman, Geography versus Geopoli-
tics, „The Geographical Review” 1942, vol. 32, nr 4 s. 646-658; H. 
S p e i e r, Magic Geography, „Social Research” 1941, vol. 8, nr 3, s. 310-
330; R. S t r a u s z -Hupé, Geopolitics, „Fortune” 1941, vol. 23, nr 11, s. 
111-119; E. Thermaenius, Geopolitics and Political Geography, „Baltic 
and Scandinavian Countries” 1938, vol. 4, nr 2, s. 165-177. Por. T. 
K l i n, Geopolityka: spór definicyjny we współczesnej Polsce, „Geopolity-
ka” 2008, nr 1, s. 5-16. 

7 Z. Ha j duk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2005, s. 13-17.  
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tuowania tego podejścia badawczego w obrębie danej 
nauki. Geografowie posługujący się paradygmatem 
geopolitycznym będą go inaczej definiowali niż polito-
lodzy czy historycy8.  

W przedwojennej literaturze problem „naukowości” 
geopolityki i jej semiotyki był również podnoszony, 
jednak o wiele bardziej uwypuklony był aspekt bada-
wczy i metodyczny, ponieważ generalnie w świecie 
akademickim nie negowano istnienia odrębnej dzie-
dziny wiedzy, jaką jest geopolityka (bez względu na 
problem określania jej mianem nauki czy tylko jednej 
z metod badawczych) i mimo pewnej krytyki widziano 
potrzebę prowadzenia badań geopolitycznych. Naj-
żarliwsi przeciwnicy geopolityki rekrutowali się głownie 
ze środowiska geografów, co nie dziwi z uwagi na 
„tradycyjną” rywalizację i spór obu dyscyplin. Po woj-
nie, z uwagi na wysoki status geopolityki w nauce 
niemieckiej w latach 1933-1945, geopolityka zyskała 
łatkę nauki „faszystowskiej” i „imperialistycznej”, która 
ciągnęła się za nią przez długie lata. Wielu badaczy, 
zajmujących się de facto badaniami geopolitycznymi, 
unikało samej nazwy geopolityka, którą powszechnie 
uznawano za „skompromitowaną”9. W literaturze pol-

                                                      
8 Zob. różne znaczenia terminu geopolityka: L. Sy ku l s k i, Geo-

polityka. Słownik terminologiczny, Warszawa 2009. 
9 A. Hau sh o f e r, Räume und Mächte, „Zeitschrift für Politik” 

1937, vol. 27, nr 5, s. 284-296; Hau sh o f e r K., Vog e l W., Weltwirt-
schaftsdäimmerung, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1934; R. Hen-
ning, Zur Definition des Wortes Geopolitik, „Geographischer Anzeiger” 
1941, vol. 42, s. 150-162; R. Henn in g,  L. Kö r h o l t z, Einführung in 
die Geopolitik, Leipzig-Berlin 1938; O. Mau l l, Das Wesen der Geopolitik, 
Kurt Vowinckel Verlag, Berlin-Grünewald 1936; E. H. S h o r t, 
A Handbook of Geopolitics, London 1935. W Polsce o geopolityce jako 
nauce „skompromitowanej” słynne „dzieła” napisali po II wojnie 
światowej m.in. Jakub Litwin i niejaki Siemionow, zob. J. L i tw in, 
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skiej problem ten nigdy nie przybierał takich rozmiarów 
jak w literaturze zachodnioeuropejskiej i amerykańskiej. 
Dziś spór geopolityki i geografii (politycznej) zszedł na 
bardzo daleki plan, choć nadal istnieje. Problemem 
pozostaje natomiast usytuowanie geopolityki w świecie 
nauki10. 

W polskiej literaturze naukowej najczęściej podno-
szony jest problem semantyczny. Kwestie ontologii 
i aspekty epistemologiczne występują na dalszym pla-
nie. Problemy terminologiczne koncentrują się głównie 
na pojęciu i rozumieniu samego terminu geopolityka. 
Brakuje natomiast poważnej dyskusji i prac naukowych 
poświeconych metodom i technikom badawczym geo-
polityki11. 

                                                                                                      
Szkice krytyczne o geografii politycznej i geopolityce,  Warszawa 1955; 
S i em i on ow, Faszystowska geopolityka na służbie amerykańskiego 
imperializmu, Warszawa 1950. Por. także L. Moc zu l s k i, Geopolityka. 
Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999, s. 30-36. 

10 Józef Barbag nazywał geopolitykę mianem „choroby”, zob. J. 
B a r ba g, Geografia polityczna ogólna, Warszawa 1978, s. 12-15. Por. S. 
O t ok, Geografia polityczna. Geopolityka – państwo – ekopolityka, War-
szawa 1996; Z. R yk i e l, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2004.  

11 Zob. np. J. C i e c hań sk i, Teoria geopolityki a realia Europy 
Wschodniej, „Sprawy Międzynarodowe”, 1991, T. XLIV, nr 2, s. 77-80; 
A. C z a j ow sk i, Geopolityka, [w:] Studia z teorii polityki, red. nauk. A. 
W. J a b ł oń sk i, L. S obk ow i ak, t. II, Wrocław 1998, s. 97-112. T. 
Kobzd e j, Myśl geopolityczna: Nauka czy ideologia?, „Społeczeństwo 
i Polityka” 2005, nr 1, s. 146-156; W. Ługowsk i, Metafilozofia 
geopolityki: przyrodniczo-naukowe komponenty mitologii politycznej, 
„Zagadnienia Naukoznawstwa” 2008, t. 44, nr 3-4, s. 285-302; J. W. 
T ka cz yń s k i, Geopolityka: Od determinizmu geograficznego do życze-
niowego myślenia o polityce, „Arcana” 1998, nr 6, s. 91-105. Jednym 
z nielicznych wyjątków są prace np. Leszka Moczulskiego 
i Mirosława Sułka, zob. m.in. L. Moc zu l s k i, Geopolityka. Potęga 
w czasie i w przestrzeni, Warszawa 1999; i d em, Przeobrażenia geopolity-
ki i problem potencjału geopolitycznego, „Racja Stanu” 2007, nr 2(2), s. 7-
23; M. Su ł e k, Potęgonomia i potęgometria, Kielce 2001; i d em, Metody 
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Problem definiowalności geopolityki 
Wśród definicji określających geopolitykę jako naukę 

lub jako paradygmat najczęściej mamy do czynienia 
z podawaniem trzech głównych obszarów badawczych 
tej dziedziny wiedzy, mianowicie: przestrzeni, czasu 
i płaszczyzny politycznej oraz zależności występujących 
między nimi. Przyjrzyjmy się zatem kilku przy-
kładowym definicjom.  

Definicje geopolityki jako nauki: 
 
Geopolityka – nauka badającą państwa i ich politykę 
jako zjawisko przestrzenne. 

Rudolf Kjellén (1917) 
 
Geopolityka – badanie politycznej formy życia w na-
turalnej przestrzeni życiowej.  

Karl Haushofer (1943) 
 

Geopolityka – nauka pozwalająca na dokonanie oceny 
ciężaru politycznego mocarstw na tle ich specyficznej 
pozycji w świecie. Umożliwia badanie problemów 
bezpieczeństwa kraju w kategoriach geograficznych.  

Nicolas Spykman (1944) 
                                                                                                      
i techniki badań stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004; i d em, 
Badanie i pomiar potęgi państw – próba odpowiedzi na informacyjne 
potrzeby decydentów, [w:] Stosunki międzynarodowe w XXI wieku (Księga 
jubileuszowa z okazji XXX-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych 
UW), Warszawa 2006, s. 281-308; i d em, Modelowanie i pomiar potęgi 
w stosunkach międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe – Inter-
national Relations” 2003, nr 3-4, s. 69-95; i d em, Paradygmat cyklu siły 
Charles’a F. Dorana a pozimnowojenny ład międzynarodowy, [w:] Porządek 
międzynarodowy u progu XXI wieku, red. nauk. R. Kuźn i a r, Warsza-
wa 2005, s. 572-588; i d em, Postrzeganie potęgi państw przez wybrane 
grupy eksperckie, „Stosunki Międzynarodowe – International Rela-
tions” 2007, nr 1-2, s. 121-140; i d em, Paradygmat cyklu siły Charles’a F. 
Dorana a pozimnowojenny ład międzynarodowy, [w:] Porządek międzyna-
rodowy u progu XXI wieku, red. nauk. R. Kuźn i a r, Warszawa 2005, s. 
572-588. 
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Geopolityka – nauka o zastosowaniu zasad geografii 
do polityki światowej. 

Columbia Encyklopedy (1956) 
 

Geopolityka – nauka badająca stosunki między po-
lityką międzynarodową a bazą geograficzną (przes-
trzenią), na której ta polityka jest prowadzona. 

Pierre Marie Gallois (1990) 
 

Geopolityka – nauka o politycznej formie życia 
w naturalnej życiowej przestrzeni rozpatrywanej 
w powiązaniu z ziemią i ruchem historii. 

Tomasz Gabiś (1995) 
 

Geopolityka – dziedzina nauki zajmująca się zmien-
nymi układami sił na niezmiennej przestrzeni. Zajmu-
je się badaniem przestrzennej struktury politycznej na 
tle fizycznej struktury geograficznej.  

Leszek Moczulski (1999) 
 

Geopolityka – interdyscyplinarna dziedzina naukowa 
zajmująca się relacjami czasoprzestrzennymi, wys-
tępującymi między państwami i ich zgrupowaniami.  

Zbigniew Lach, Julian Skrzyp (2007) 
 

Geopolityka – interdyscyplinarna nauka badająca za-
leżności między powstawaniem i funkcjonowaniem 
ośrodków siły w kategoriach historycznego długiego 
trwania.  

Leszek Sykulski (2009) 
 

Definicje geopolityki jako paradygmatu: 
 

Geopolityka – metoda globalnej analizy geograficznej 
sytuacji socjopolitycznych konkretów. 

Michel Foucher (1988) 
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Geopolityka – szczególna metoda, pozwalająca wy-
krywać identyfikować i analizować zjawiska konflik-
towe oraz strategie ofensywne i defensywne, skupia-
jące się na posiadaniu pewnego terytorium. Jest nauką 
o potędze w przestrzeni. 

Pascal Lorot (1995) 
 

Geopolityka – paradygmat, takie podejście badawcze, 
które podejmuje próbę racjonalizacji wprowadzenia 
maksymalnej wymierności złożonych działań, które 
składają się na siłę państwa, jego zdolność utrzy-
mywania i rozwoju własnego terytorium, prowa-
dzenia i wygrywania wojen lub innych form konflik-
tów nie mających charakteru zbrojnego. 

Tomasz Orłowski (2003) 
 

Geopolityka – paradygmat, podejście badawcze racjo-
nalizujące i wprowadzające wymierność działań, które 
składają się na siłę państwa, jego zdolność utrzymy-
wania i rozwoju terytorium, prowadzenia wojen 
i konfliktów.  

 Zbigniew Lach, Julian Skrzyp (2006) 
 

Geopolityka – paradygmat badawczy, podejście na-
ukowe (metoda, wzorzec), charakteryzujący się rozpa-
trywaniem zjawisk polityki międzynarodowej przez 
pryzmat kategorii geograficznych (wielkiej przestrze-
ni), wykorzystywaniem agregowanych wyników ba-
dań (złożonych z wielu danych obejmujących kilka-
kilkanaście dziedzin wiedzy). W tym znaczeniu geo-
polityka bywa często postrzegana jako subdyscyplina 
nauk politycznych. 

Leszek Sykulski (2009)12. 

                                                      
12 Oprac. na podstawie: Z. L a ch, J. S k r zyp, Geopolityka i geostra-

tegia, Warszawa 2007, s. 194-196; T. K l i n, Geopolityka…, s. 5-12; L. 
S y ku l s k i, Geopolityka..., (wstęp i hasło: geopolityka). 
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Nawet wśród badaczy zajmujących się geopolityką 
czasami padają stwierdzenia, że jednym z głównych 
przyczyn braku powszechnej uznaniowości akade-
mickiego charakteru geopolityki jest brak jej ścisłej 
definicji, czy też ścisłego zarysowania zakresu badaw-
czego. Wiadomo jednak, że sama definicja o niczym nie 
przesądza. Występuje szereg nauk, których przed-
stawiciele nie są w stanie podać ich jednej ścisłej definicji 
(np. socjologia czy psychologia). Nauka jest bowiem 
zbiorem podglądów, które ewoluują w czasie. Zmieniają 
się tezy, upadają ważne założenia, powstają nowe para-
dygmaty, ewolucji podlegają zatem także definicje13. 

Zarzuty o brak zdefiniowanych ram badawczych 
geopolityki, wydają się równie słabe. Jak wykazano 
wyżej problem zarówno definicji, jak i nakreślenia 
zakresu omawianej dyscypliny nie nastręcza większych 
problemów. Większość definicji, określających geopoli-
tykę jako naukę, jest zbieżna w zakresie nakreślenia jej 
ram badawczych. Kwestia interdyscyplinarności geo-
polityki nie może być żadnym zarzutem, ponieważ, co 
oczywiste, we współczesnym świecie większość, jeśli nie 
wszystkie, nauki społeczne czy przyrodnicze korzystają 
z dorobku innych dziedzin wiedzy. Stefan Nowak, 
wybitny polski socjolog pisał swego czasu: „Zjawisko 
przecinania się różnych instytucjonalnie pojmowanych 
nauk jest normalne. […] Próba określenia w sposób 
jednoznaczny zasad pozwalających na odróżnienie 
socjologii od innych dyscyplin społecznych jest skazana 
z góry na niepowodzenie”14.   

Faktem jest, że dość precyzyjną definicję łatwiej 
sformułować w przypadku geopolityki niż np. wspo-
mnianej wyżej socjologii. Wielu zaciekłych krytyków 
                                                      

13 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1967, s. 8-11. 
14 S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007, s. 9-13. 
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wygłaszających ex cathedra oskarżenia pod adresem geo-
polityki, reprezentuje stosunki międzynarodowe, dzie-
dzinę wiedzy, która w żaden sposób nauką nazwać nie 
można. Jak się wydaje próby stworzenia „nauki 
o stosunkach międzynarodowych” („internacjologii”) 
spaliły na panewce15.   

Geopolityka z uwagi na przedmiot swoich zaintere-
sowań sytuuje się na styku nauk przyrodniczych i nauk 
społecznych. Najogólniej mówiąc, geopolityka jest 
interdyscyplinarną nauką zajmującą się badaniem 
wpływu geografii na zjawiska i procesy polityczne. 
Charakterystycznymi ujęciami badawczymi geopolityki 
jest m.in. spojrzenie procesualne, czyli rozpatrywanie 
badanej rzeczywistości w kategoriach procesów, po-
sługiwanie się perspektywą „długiego trwania”, czyli 
stosowanie pryzmatu długookresowego w badaniach 
(często sekularnego) oraz przedstawianie rzeczywistości 
politycznej w kategoriach nieustannej rywalizacji o wpły-
wy zachodzącej między ośrodkami siły. W zależności od 
charakteru pracy naukowej, jej celu, zakresu i szczegóło-
wych metod i technik badawczych geopolityka może być 
stosowana jako samodzielna, interdyscyplinarna nauka 
lub także jako paradygmat badawczy16.  

 
Postmodernizm a geopolityka 

Osobną kwestią w toku rozważań nad przedmiotem 
badań geopolityki, jej metodami, formą narracji i wreszcie 
statusem naukowym jest pojawienie się nowych podejść 

                                                      
15 Zob. Np. R. Kuźn i a r, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys 

problematyki, Warszawa 2005, s. 81-86. 
16 O problematyce zakresu badawczego geopolityki zob. także: 

W. Ługowsk i, Metafilozofia geopolityki: przyrodniczo-naukowe kompo-
nenty mitologii politycznej, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2008,  t.  
44, nr 3-4, s. 285-302; L. S yku l s k i, op. cit., passim.  
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badawczych związanych z nurtem postmodernizmu. 
W obrębie geopolityki nurt postmodernistyczny nazy-
wany jest najczęściej mianem tzw. geopolityki krytycznej 
(rzadziej „nowa geopolityka”). Kierunek postmoder-
nistyczny w badaniach każe zwracać uwagę m.in. na 
deprecjację roli geografii oraz instrumentów wojs-
kowych w polityce międzynarodowej. Postmoderniści 
argumentują, że jest to proces związany z postępem 
technologicznym (rewolucją) („trzecia fala”, cywilizacja 
informacyjna, itp.), nasilonym od czasu upadku świata 
dwubiegunowego. Występująca od tego okresu np. 
w obszarze geostrategii aprecjacja idei działań pośred-
nich, charakteryzuje się stosowaniem w polityce „mięk-
kiej siły”, tj. dyplomacji, czynników gospodarczych (w 
tym działań na polu energetyki), kulturowych (kultura 
masowa) itp., co pociąga za sobą odmienne widzenie 
i badanie rzeczywistości w porównaniu do np. badań 
geopolitycznych w okresie międzywojennym17.  

Główne obszary różnicy w pojmowaniu pola ba-
dawczego geopolityki między geopolityką klasyczną 
a geopolityką krytyczną prześledzimy na przykładzie 
tekstu polskiego badawcza Jakuba Potulskiego.  

Trudno zgodzić się z J. Potulskim, który pisze, że in-
terdyscyplinarność i wymiarowość „nowej” geopolityki 
„została wymuszona przez fakt, że koncentracja na 

                                                      
17 G. Ó. Tua th a i l, Critical Geopolitics, London 1996; i d em, At the 

End of Geopolitics? Reflections on a Pluralizing Problematic at the Cen-
tury's End. Alternatives, „Social Transformation and Humane Gov-
ernance” 1997, vol.  22, nr 1, s. 35-55; i d em, The Postmodern Geopoliti-
cal Condition: States, Statecraft, and Security into the Twenty First 
Century, „Annals of the Association of American Geographers” 2000, 
vol. 90, nr 1, s. 166-178; i d em, Understanding Critical Geopolitics: 
Geopolitics and Risk Society, „Journal of Strategic Studies” 1999, vol. 22, 
nr 2/3, s. 107-124; M. J. O t ł ow sk i, Swoboda działania w strategii 
państwa, „Myśl Wojskowa” 2006, nr 1, s. 31.  
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tradycyjnych, geograficznych elementach analizy, takich 
jak: terytorium, położenie geograficzne, klimat, surowce 
naturalne, ludność (jej liczebność i struktura), specyfika 
granic nie pozwoliłaby na budowę wartościowych analiz 
politycznych [sic!]”18.  

Tradycyjne kategorie badawcze geopolityki nie tylko 
nie straciły na znaczeniu, ale nawet zyskały poprzez 
poszerzenie ich kontekstu badawczego. Warto w tym 
miejscu przywołać głośny artykuł Roberta Kaplana, 
który trzeźwo zauważa, że na progu XXI w. wartość 
rozważań opartych na analizie przestrzennej nie straciła 
żadnego znaczenia, rozszerzyła tylko ich charakter 
o nowe elementy19.  

J. Potulski rozróżnia ogólnie dwa rozumienia współ-
czesnej geopolityki, z jednej strony jako klasycznej 
nauki, z drugiej strony jako paradygmatu, definio-
wanego przez pryzmat nurtu postmodernistycznego. 
Geopolityka zdaniem ww. badacza może stanowić 
„obszar badań mających za zadanie analizę i wypra-
cowanie strategicznych prognoz dotyczących działania 
podmiotu na arenie międzynarodowej na podstawie 
czynników geograficznych, ekonomicznych, demogra-
ficznych, politycznych, itd. Przedmiotem takiej analizy 
jest geopolityczna struktura świata, a także analiza Mo-
żliwości działania danego podmiotu i jego sojuszników 
oraz oponentów w środowisku międzynarodowym. Tak 
rozumiana analiza geopolityczna powinna być zobiekty-
wizowana i odidealizowana”20.  

                                                      
18 J. P o t u l s k i, O statusie badawczym współczesnej geopolityki, 

„Gdańskie Studia Międzynarodowe” 2008, vol. 6, nr 1-2, s. 27. 
19 R. K a p l an, Revenge of Geography, „Foreign Policy” 2009, nr 6 

(May/June). Polskie tłumaczenie: R. Kap l an, Zemsta geografii, tłum. 
D. Miłoszewska, „Geopolityka” 2009, nr 2 (3).  

20 Ibidem, s. 28. 
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Autor, będąc pod silnym wpływem geopolityki kry-
tycznej, z jednej strony akcentuje aspekt psychologiczno-
kulturalny w badaniach, a z drugiej strony przedstawia 
geopolitykę jako interdyscyplinarne podejście badawcze 
(paradygmat). Według niego przedmiotem badań geo-
polityki rozumianej jako paradygmat jest „dyskurs 
polityczny i dominujące w nim motywy, stereotypy, 
kody geopolityczne i wyobrażenia przestrzenne. Bada 
się proces „mapowania” (ang. mapping), czyli wytwa-
rzania przez podmiot swoistego obrazu świata i prze-
strzeni. Uznaje się, że analiza geopolityczna powinna 
wyjść od zrozumienia wyobrażeń przestrzennych bada-
nego podmiotu, gdyż stanowią one ważny element 
kształtowania się jego aktywności”21.  

 
Wartości poznawcze geopolityki 

Przy obecnym stanie i dorobku geopolityki jesteśmy 
w stanie bez większych problemów zdefiniować nie 
tylko jej pole badawcze, ale także podstawowe zasady 
konstytuujące jej wartość poznawczą. Jest to podstawa 
przy omawianiu np. określonych metod i technik ba-
dawczych wykorzystywanych przez tę naukę. Geopoli-
tyka, podobnie jak szereg innych nauk jest zdolna do 
spełnienia siedmiu podstawowych zasad będących 
fundamentem jej wartości poznawczych. Geopolityka 
jest zatem:  

• obiektywna – bada rzeczywistość sine ira et stu-
dio; 

• deterministyczna – bada określone zjawiska 
i procesy zgodnie z kształtującymi je warunkami, 
wg określonych prawidłowości; 

                                                      
21 Ibidem, s. 30-31. 
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• generalizująca – jej celem jest dążenie do ustala-
nia prawidłowości w badanych zjawiskach i pro-
cesach; 

• intersubiektywna – ustalenia naukowe geopo-
lityki są niezależne od pojedynczego podmiotu 
tworzącego je, są zrozumiałe dla każdego pod-
miotu o odpowiednich kwalifikacjach; 

• logiczna – badania geopolityczne są wewnętrznie 
spójne i opierają się na racjonalnych faktach; 

• otwarta – badania neolityczne odrzucają stano-
wisko dogmatyczne, twierdzenia podlegają moż-
liwości modyfikacji; 

• falsyfikowana – wyniki badań geopolitycznych 
są sprawdzalne poprzez metody logiczne i empi-
ryczne22. 
 

Głównymi cechami, które stanowią podstawy na-
ukowe geopolityki są sterylność, etapowość, homo-
geniczność, krytycyzm, adekwatność, transparentność, 
konsekwencja i precyzyjność.  

Sterylność (ang. sterility, ros. стерильность) stanowi 
zasadę oddzielania nauki od twórczości pozanaukowej. 
Głównym celem geopolityki jest dążenie do prawdy. 
Dzieło naukowe czy analiza nie mogą służyć kreowaniu 
rzeczywistości tylko jej jak najdoskonalszemu odwzo-
rowywaniu. Poznanie naukowe w geopolityce musi 
spełniać wymóg intersubiektywnej komunikowalności. 
Wiedza geopolityczna musi być zatem zrozumiała przez 
każdy podmiot o odpowiednich kwalifikacjach.  

Etapowość (ang. of stage, ros. туресть) jest z kolei za-
sadą zachowania poprawności metodologicznej i logicz-

                                                      
22 Por. J. S z t umsk i, Wstęp do metod i technik badań społecznych, 

Katowice 1995, s. 18-19. 
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nej procesu badawczego poprzez zachowywanie ustalo-
nego porządku czynności badawczych (łac. modus proce-
dendi). W zakresie kompozycyjnym danej pracy/analizy 
poszczególne części muszą wynikać z siebie logicznie, co 
za sobą pociąga hierarchiczny charakter fragmentów 
opracowania (części, rozdziały, podrozdziały, paragrafy, 
itp.). Konstruowanie rozdziałów musi odzwierciedlać 
ogólny tok rozumowania, a podrozdziałów szczegółowy 
tok rozumowania. 

Homogeniczność (ang. homogeneity, ros. одно-
родность) to cecha która postuluje jednorodność form 
badawczych. Według niej należy unikać nadmiernego 
mieszania narzędzi i języków badawczych.   

Krytycyzm (ang. criticism, ros. критицизм) dąży do 
odrzucenia wszelkich dogmatów i nawyków myś-
lowych, pozwalająca na chłodne i beznamiętne spoj-
rzenie na badane procesy i zjawiska.  

Adekwatność (ang. adequacy, ros. адекватность) od-
nosi badania tylko i wyłącznie do konkretnych aspek-
tów rzeczywistości. Wycinek partykularny nie może 
być traktowany jako faktor uniwersalny.  

Transparentność (ang. transparenty, ros. транспа-
рентность) stosuje ekspozycję metod i technik ba-
dawczych użytych w danej pracy badawczej. Każda 
praca geopolityczna musi mieć we wstępie zaznaczony 
cel, zakres, główne tezy i metody. Zasada konsekwencji 
(ang. consequence, ros. последствие)  zakłada we-
wnętrzną spójność, koherencji pracy. Proces badawczy 
musi być od początku do końca podporządkowany 
określonym założeniom metodologicznym.  

I na koniec zasada precyzyjności (ang. precise, ros. 
чёткость), klarowności terminologicznej. Na początku 
danej pracy należy jednoznacznie zdefiniować kluczo-
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we terminy i znaczenia (słowa-klucze).  W przypadku 
braku jednoznacznych definicji, należy przytoczyć 
większą ich ilość23.  

 
Podsumowanie 

Geopolityka stanowi jedno z bardziej skutecznych 
narzędzi poznawczych w długofalowej analizie pro-
cesów politycznych. Na progu XXI w. analiza przes-
trzenno-polityczna nie tylko nie zdezaktualizowała się, 
ale jest nadal wręcz niezbędna w badaniach nad współ-
czesnymi stosunkami międzynarodowymi. Bez względu 
na to, czy będziemy się posługiwać geopolityką jako 
nauką, wraz z całym jej bogatym aparatem metodo-
logicznym, czy też tylko jako jednym z wielu możliwych 
podejść badawczych, należy z całą stanowczością pod-
kreślić, że geopolityka jest mocno osadzona w świecie 
współczesnej nauki. Jej metodami posługują się przed-
stawiciele wielu nauk, a także coraz większa liczba 
zawodowych analityków pracujących dla różnych insty-
tucji rządowych i finansowych z całego świata24. 
 

                                                      
23 Por. W. Kra j ew sk i, Prawa nauki: przegląd zagadnień meto-

dologicznych i filozoficznych, Warszawa 1998. 
24 Zob np. opracowanie przygotowane dla Europejskiego Banku 

Centralnego: J. R e ynaud, J. V a ud ay, IMF Lneding and Geopolitics, 
Frankfurt am Main 2008.  


