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WSTĘP 
 

Rewolucja komunistyczna na Węgrzech z 1919 r. jest słabo znana w Polsce, 
niewiele też jest materiałów polskojęzycznych na ten temat, toteż historyka musi 
zdumiewać stosunkowo uboga literatura na jej temat, a jeśli już istniała, to głównie 
propagandowa z czasów Polski Ludowej. W Polsce okresu rządów komunistycznych o 
wydarzeniu tym pisano, jako o jednej z najchwalebniejszych epok węgierskiego ruchu 
rewolucyjnego i dziejów Węgier. Z tego względu warto przypomnieć „węgierską 
dyktaturę proletariatu” od nieco bardziej obiektywnej strony. Historia Węgierskiej 
Republiki Rad ukazuje zagrożenia, jakie niosła budowa społeczeństwa 
bezwyznaniowego i bezklasowego pod dyktaturą partii komunistycznej, kwestionującej 
wartości religijne i narodowe. Społeczeństwo węgierskie musiało zmierzyć się z 
ideologią rewolucyjną, w czasie, gdy rzeczywiście marksistowskie „widmo komunizmu 

krążyło po Europie”
1
, zagrażając – rzekomo w imię równości społecznej i klasowej – 

cywilizacji i kulturze zachodniej. 
Komunistyczny zamach stanu na Węgrzech, dokonany de facto bezkrwawo 21 

marca 1919 r. i jego skutki należą do tych wydarzeń historycznych, które po upadku 
komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w 1989 r. historycy dziejów 
najnowszych badają na nowo. Celem tych badań jest ukazanie prawdy o owej rewolcie 
w sposób rzetelny i zgodny z faktami, a przez to ich odkłamanie, ponieważ w latach 
dyktatury komunistycznej rewolucja 1919 r. na Węgrzech była przedstawiana 
wyłącznie według kryterium klasowo-ideologicznego. W ów kontekst badawczy 
wpisuje się również niniejsza monografia, zatytułowana Między internacjonalizmem a 

wielkomadziaryzmem. Geopolityka światowej rewolucji a obszar węgiersko-słowacki w 

latach 1918-1920 w świetle źródeł polskiej proweniencji i polskiej historiografii. Celem 
autora monografii jest przypomnienie tamtych wydarzeń. Jest to też ważne przesłanie, 
zwłaszcza w czasach współczesnych, w kontekście odradzających się idei i ruchów 
quasi totalitarnych, na świecie, jak nacjonalizm, neonazizm czy postkomunizm.    

Książka jest poświęcona wydarzeniom rewolucyjnym w tym okresie na 
Węgrzech i Słowacji. Jednak należało też ukazać owe wydarzenia w kontekście 
historycznym, politologicznym (idea światowej rewolucji socjalistycznej) i 
geopolitycznym (rewolucyjna wojna Węgier z Czechosłowacją i Rumunią, wojna 
polsko-bolszewicka). Ważną kwestią jest też bardzo specyficzne rozumienie przez 
władze Węgierskiej Republiki Rad idei komunistycznego internacjonalizmu, zwłaszcza 
w kontekście rewolucyjnej wojny WRR przeciw Czechosłowacji i Rumunii. Celem 
tych walk było – niejako przy okazji walk rewolucyjnych w Europie – odzyskanie przez 
rewolucyjne Węgry ziem zamieszkanych przez ludność węgierską w Krajach 

Zabranych, zwłaszcza na Słowacji i Rusi Zakarpackiej oraz w Siedmiogrodzie i 
                                                           
1  K. Marks, F. Engels, Manifest Partii Komunistycznej, Studenckie Koło Filozofii 

Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski), Warszawa 2007, s. 3.  
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Banacie. Taka jest zresztą idea tej monografii, w której autor stara się ukazać – na ile to 

możliwe – przedziwną symbiozę komunistycznego internacjonalizmu z węgierskim 

wielkomadziaryzmem – ideą, która przez całe dziesięciolecia służyła władzom 

węgierskim do ucisku narodowościowego i przymusowej wręcz asymilacji narodów 

niemadziarskich: Słowaków, Słoweńców i żyjących w Siedmiogrodzie Rumunów.  

Problem tożsamości narodu słowackiego był i nadal jest ważną kwestią 

społeczną – słowackie elity intelektualne i różne środowiska społeczne zadają sobie 

pytania: kim jesteśmy?, skąd pochodzimy?, jakie znaczenie dla Słowaków ma szeroko 

rozumiany „czynnik węgierski”?, wreszcie węgierska polityka madziaryzacji narodów 

niewęgierskich, przez którą rząd węgierski rozumiał państwową asymilację, 

realizowaną w XIX i na początku XX wieku. Kolejne pytania stawiane przez Słowaków 

dotyczą ich statusu w I Republice Czechosłowackiej w latach 1918-1938, wpływu na 

nich polityki czechosłowakizmu, realizowanej od 1920 r. przez władze Republiki 

Czechosłowackiej i sensu walki o autonomię narodową do 1938 r. Ważne kwestie 

dotyczą też wyborów politycznych Państwa Słowackiego w latach 1939-1945, w tym 

polityki rządów ks. Józefa Tiso i Vojtecha Tuki, wreszcie oczekiwań Słowaków w 

okresie Praskiej Wiosny 1968 r. i po 1989 r. – głównie w sferze prawno-państwowej 

niepodległości względem Czech. Powyższe sprawy są istotne i dzisiaj, kiedy Słowacja 

należy do struktur Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, choćby z tego 

względu, że są tam również Czechy i Węgry. Dyskurs naukowo-intelektualny z historią 

i kulturą słowacką w tle toczy się do czasów współczesnych2.        

W pracy zostały omówione kwestie przyczyn, przebiegu i ostatecznych 

skutków rewolucji komunistycznej na obszarze Węgier i Słowacji w 1919 r. Chcąc 

ukazać je w szerszym kontekście historycznym, autor ukazał rewolucję węgierską na tle 

idei permanentnej rewolucji autorstwa Aleksandra Helphanda vel Parvusa, którą to ideę 

przejęli w 1918 r. rosyjscy bolszewicy – jej gorącymi orędownikami byli m.in. Lew 

Trocki vel Lejba Bronstein i Włodzimierz Uljanow-Lenin. Ideę permanentnej rewolucji 

Helphanda bolszewicy określili mianem światowej rewolucji socjalistycznej lub groźnie 

brzmiącą wizją światowego pożaru. W jednej z pieśni rewolucyjnych żołnierze Armii 

Czerwonej śpiewali wręcz „Мы раздуваем пожар мировой, / Церкви и тюрьмы 

сравняем с землёй. / Ведь от тайги до британских морей / Красная Армия всех 

сильней!”
3
. Słowa tej pieśni stały się swoistym hymnem Armii Czerwonej, niosącej na 

swoich bagnetach „szczęście ludzkości” – jak kłamliwie głosiła bolszewicka 

propaganda. Kraje i społeczeństwa, które zetknęły się z bolszewizmem w praktyce – 

jak np. Węgry i Słowacja w 1919, a Polska w latach 1919-1920 nie miały najmniejszej 

wątpliwości, że bolszewicy nieśli na bagnetach terror, krew, liczne zbrodnie 

                                                           
2
 Na temat świadomości narodowej Słowaków i wspomnianych kwestii pisze m.in. Radosław 

Zenderowski – zob. R. Zenderowski, Nad Tatrami błyska się… Słowacka tożsamość narodowa 

w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004), Warszawa 2007. 
3 Biełaja Armija, cziornyj baron - http://www.1917.net.pl/node/506 [dostęp: 10 IV 2013]. 
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ludobójstwa, głód i propagandowe kłamstwo. Komuniści wszędzie też zwalczali 
patriotyzm, jako rzekomy nacjonalizm i antysemityzm. Mimo całego zła, jakie wynikło 
z antysemityzmu, w 1919 r. nie był on niczym nadzwyczajnym w Europie, tym 
bardziej, że u steru ruchów rewolucyjnych lat 1917-1919 w Rosji, w Niemczech, czy na 
Węgrzech stanęło wielu komunistów żydowskich. Temu też zagadnieniu jest 
poświęcony jeden z podrozdziałów niniejszej monografii.     

Podczas przygotowywania powyższej monografii Autor korzystał głównie ze 
źródeł opublikowanych i dość obfitej literatury, bezpośrednio lub pośrednio dotyczącej 
tematu opisywanych wydarzeń. Wykorzystano też akta dotyczące tych wydarzeń, 
zgromadzone w Archiwum Akt Nowych w Warszawie: akta Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych i Instytucji Wojskowych z lat 1918-1920. Spośród akt, zgromadzonych 
w Archiwum Państwowym w Krakowie warto odnotować akta policyjne z lat 1918-
1919, które głównie dotyczą sytuacji społeczno-politycznej w województwie 
krakowskim, w tym działalności komunistycznej, traktowanej przez władze 
administracyjne i policję, jako antypaństwowa. 

Kwerendą źródłową objęto również archiwa słowackie i czeskie. W Archiwum 
Państwowym w Preszowie (Štatny Archiv v Prešove) udało się dotrzeć do zdjęć i pism 
z okresu pobytu na Słowacji i Rusi Zakarpackiej wojsk węgierskich, w Archiwum 
Państwowym w Koszycach (Štatny Archiv v Košicach) do akt sprawy jednego z 
członków Dyrektorium i Rady Delegatów Robotniczych, Rolniczych i Żołnierskich w 
Preszowie, Gustáva Fleischera i spisów żupana Żupy Šarišskiej z lat 1919-1920, Pavla 
Fábry`go. Z kolei w Słowackim Archiwum Narodowym w Bratysławie (Slovensky 
Narodny Archiv w Bratyslave) udało się dotrzeć do zbioru akt Robotnícke hnutie a 

sociálna demokracia na Slovensku 1919. W Wojskowym Archiwum Historycznym w 
Bratysławie (Vojenský historický Archiv) badaniami objęto dokumenty i sprawozdania 
jednostek czechosłowackiej Policji Wojskowej (Vojenská Policía), w Koszycach i 
Trnawie. Wśród nich na uwagę zasługują protokoły przesłuchań świadków działalności 
komunistycznej oraz korespondencja urzędowa, w tym listy osób internowanych za 
wystąpienia antypaństwowe zarówno przed, jak i w trakcie walk w Słowacji w 1919 r. 
Z kolei w Czeskim Archiwum Narodowym w Pradze (Česky Narodny Archiv) 
badaniami objęto zbiór Prezydium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Ministerstvo 
Vnutra ČSR) Republiki Czechosłowackiej z lat 1919-1920, w którym zachowały się 
sprawozdania z lat 1919-1920, dotyczące sytuacji społeczno-politycznej na Słowacji w 
tym okresie.    

Na temat komunistycznej rewolucji 1919 r. na Węgrzech ukazało się wiele 
publikacji naukowych, wspomnień i przyczynków, choć nie zawsze odzwierciedlały 
one w obiektywny sposób faktyczny przebieg omawianych wydarzeń. W charakterze 
tekstu źródłowego, w powojennej Polsce wydano przemówienia i teksty przywódcy 
rewolucji, Béli Kuna 4 . O tych wydarzeniach pisali też Karol Mórawski, Lech 
                                                           
4
 Zob. B. Kun, Węgierska Republika Rad. Wybór przemówień i artykułów, Warszawa 1965. 
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Kościelak, Jerzy Tomaszewski i Magdalena Vášáryová 5 . Z kolei na temat historii 

Czechosłowacji pisali Roman Heck i Marian Orzechowski, czy Václav Hus, a na temat 

dziejów Węgier Wacław Felczak6.   

Jedną z najważniejszych kwestii jest tło historyczne opisywanych wydarzeń, a 

zatem idea permanentnej rewolucji, rozumianej już przez Karola Marksa i Fryderyka 

Engelsa, jako ciągły proces rewolucyjny, w wyniku którego proletariat Europy 

Zachodniej sukcesywnie miał obalić rządy burżuazyjne. Po śmierci twórców socjalizmu 

naukowego jej kontynuatorami byli rewolucjoniści niemieccy: Aleksander Helphand 

vel Parvus, Róża Luksemburg, Karl Kautsky, czy Franz Mehring, zaś na grunt rosyjski 

przeniósł ją głównie Lew Trocki (Lejba Bronstein), którego poparł przywódca 

bolszewików – Włodzimierz Lenin. Na temat tej idei ukazała się w 2013 r. niezwykle 

ważna praca autorstwa Mikołaja Mirowskiego, w której opisał on samą ideę i głównych 

prekursorów permanentnej rewolucji. Autor ukazał również praktyczną realizację tej 

idei geopolitycznej w Europie na przykładzie rewolucji niemieckiej lat 1918-1919, 

wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, czy drugiej próby dokonania przewrotu 

komunistycznego w weimarskich Niemczech w 1923 r.
7
.  

W nurt tych badań wpisuje się również znacznie wcześniej wydana praca 

Antoniego Czubińskiego, w której autor poruszył kwestię wrzenia rewolucyjnego w 

Europie w latach 1917-19218. W listopadzie 1918 r. zakończyła się pierwsza wojna 

światowa, jednak pod koniec 1917 r. pojawiło się zagrożenie ze strony rosyjskiej 

odmiany ideologii komunistycznej w postaci bolszewizmu. Echa przewrotu 

bolszewickiego w Piotrogrodzie odbiły się szerokim echem w całej Europie. Od 

początku 1918 r. narastały też radykalne wystąpienia społeczne, a w wielu krajach 

panowały wręcz groźne nastroje rewolucyjne. Nie brakowało tam również 

zwolenników marksizmu, gotowych wprowadzać w życie jego totalitarną utopię. Już w 

grudniu 1917 r. w Charkowie bolszewicy utworzyli Ukraińską Ludową Republikę Rad, 

a w 1918 r. w okupowanej wówczas przez wojska niemieckie Estonii również powstał 

marionetkowy rząd sowiecki – Estońska Komuna Robotnicza. W latach 1918-1919 

miały miejsce próby komunistycznych przewrotów w Niemczech, Austrii oraz 

Finlandii. Na Łotwie w latach 1918-1920 r. funkcjonował „rząd delegatów 

robotniczych, bezrolnych chłopów i strzelców łotewskich”. Idee komunistyczne 

                                                           
5
 K. Mórawski, Rewolucja węgierska 1919 roku, Warszawa 1965; L. Kościelak, Historia 

Słowacji, Warszawa-Wrocław 2010; Kim są Słowacy? Historia. Kultura. Tożsamość, praca 

zbiorowa pod red. J. Tomaszewskiego, „Słowacja”, Kraków 2005; M. Vášáryová, Sąsiad o 
północy, Kraków 2011. 
6  R. Heck, M. Orzechowski, Historia Czechosłowacji, Kraków-Wrocław 1969; W. Felczak, 

Historia Węgier, Kraków-Wrocław 1983.   
7
 M. Mirowski, Rewolucja permanentna Lwa Trockiego: między teorią a praktyką, Warszawa 

2013. 
8 A. Czubiński, Rewolucja Październikowa w Rosji i ruchy rewolucyjne w Europie lat 1917-

1921, Poznań 1988. 
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zyskiwały poparcie w Bułgarii, co doprowadziło do wybuchu czerwonej rewolty we 

wrześniu 1923 r., stłumionej przez oddziały wojskowe. Po pacyfikacji próby 

komunistycznego puczu kilka tysięcy działaczy partii komunistycznej i uczestników 

rewolty zostało aresztowanych lub rozstrzelanych przez wojska rządowe lub grupy 

czetników macedońskich
9
. Wrzenie rewolucyjne występowało również w Polsce, co 

wiązało się głównie z konspiracyjną działalnością Komunistycznej Partii Robotniczej 

Polski w okresie wojny polsko-bolszewickiej lat 1919-1920
10

. W latach 1918-1921 

również na zachodzie Europy: we Francji, Wielkiej Brytanii i Włoszech partie 

komunistyczne organizowały liczne strajki i demonstracje w obronie władz sowieckich 

w Rosji – nie orientując się zupełnie w realiach życia w tym państwie pod rządami 

bolszewickiej dyktatury proletariatu11.  

Ze względów ideologicznych liczba publikacji traktujących o rewolucji 

węgierskiej z 1919 r. była stosunkowo niewielka, ponieważ nie mogły one przeważyć 

nad publikacjami dotyczącymi „Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej” 

w Rosji – jak określano w PRL przewrót bolszewicki z 1917 r. Drugim – równie 

istotnym powodem – był duży udział i rola w rewolucji węgierskiej komunistów 

żydowskich, co w powojennym ruchu komunistycznym zostało wyciszone ze 

względów politycznych, chociaż w USA i krajach Europy Zachodniej historycy pisali o 

tych wydarzeniach bez cenzury12. Po 1989 r. również historycy węgierscy, czescy i 

słowaccy mogą bez obawy opisywać wydarzenia lat 1918-1920, w tym rewolucję 

komunistyczną na Węgrzech, krwawe i ekonomicznie bezładne rządy Béli Kuna i ich 

następstwa dla państwa i społeczeństwa węgierskiego, a po części także dla 

słowackiego – w kontekście krótkiego istnienia Słowackiej Republiki Rad
13

.   

                                                           
9
 Zob. T. Wasilewski, Historia Bułgarii, Wrocław-Kraków 1988, s. 347-350. 
10 N. Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda: wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Kraków 

1997.  
11

 Zob. A. Czubiński, op. cit., s. 245-272; por. R. Pipes, Rosja bolszewików, Warszawa 2010; 

zob. też: idem, Rewolucja rosyjska, Warszawa 2006.   
12

 Zob. E. Mendelson, Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, 
Warszawa 1992, s. 137. 
13 Zob. M. Ormos, From Padua to the Trianon 1918-1920, Boulder, Colorado, Social Science 

Monographs; Highland Lakes, New Jersey: Atlantic Research and Publications, 1990, eadem, 

Hungary in the age of the two world wars 1914-1945, transl. by Brian McLean, copyed. by 

Matthew Suff; typeset by Andrea T. Kulcsár, Boulder, Colorado: Social Science Monographs; 
Highland Lakes, New Jersey: Atlantic Research and Publications, 2007; por. A. Dami, La 

Hongrie de demain: critique des programmes revisionnistes, Paris, André Delpeuch, 1929; zob. 

też: Trianon and East Central Europe: antecedents and repercussions, eds. Béla K. Király and 

László Veszprémy, Boulder: Social Science Monographs, Highland Lakes, New Jersey: Atlantic 

Research and Publications, 1995; P. Gosztonyi, A kormányzó, Horthy Miklós, Budapest, Téka, 

cop.1990; The Habsburg legacy: national identity in historical perspective, ed. by Ritchie 

Robertson and Edward Timms, Edinburgh: Edinburgh University Press, cop. 1994.    
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Monografia składa ze wstępu, w którym autor omówił problem oraz stan badań, 

następnie z sześciu rozdziałów merytorycznych, a całość kończy podsumowaniem i 

bibliografią. 

W rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Geneza przewrotu bolszewickiego w 

Rosji w 1917 r. i geopolityka światowej rewolucji, jako asumpt do utworzenia 

Węgierskiej Republiki Rad” autor omówił pojęcie i ideę geopolityki, ukazując 

głównych prekursorów zachodniej i rosyjskiej myśli geopolitycznej z okresu XIX i XX 

wieku, oraz ich główne prace z tej dziedziny wiedzy
14

. Oparł się on w znacznej mierze 

na znakomitym artykule prof. Piotra Eberhardta, poświęconym geopolityce rosyjskiej 

przed 1917 rokiem, w którym Autor ukazał historyczne fundamenty sowieckiej 

ekspansji terytorialnej po tym okresie, jako ciągłość imperializmu rosyjskiego. 

Następnie przedstawił kwestie rzutujące na rozwój ruchu rewolucyjnego w Rosji, jako 

pierwszego kraju, w którym komunizm po 1917 r. był realizowany w praktyce. W 

monografii omówiono genezę i specyfikę rosyjskiego ruchu komunistycznego, drogę 

komunistów do władzy w latach 1905-1917, okoliczności wyjścia Rosji z Ententy w 

latach 1917-1918 przez zawarcie separatystycznego pokoju brzeskiego z Państwami 

Centralnymi i jego skutki dla Rosji, jak i Ententy. W rozdziale drugim – bardzo 

zasadniczym dla całości wywodu, pt.: „Idea permanentnej rewolucji a sowiecka 

geopolityka światowej rewolucji proletariackiej – przykłady jej realizacji w Europie w 

latach 1917-1920” zostały opisane zasady idei sowieckiej geopolityki „światowej 

rewolucji”. Przedstawiono tu pojęcie i główne założenia prekursorów idei 

permanentnej rewolucji od Karola Marksa i Fryderyka Engelsa poprzez 

rewolucjonistów niemieckich i rosyjskich, uwzględniając zwłaszcza wizję Lwa 

Trockiego, jako głównego realizatora tej idei w latach 1918-1920. W ostatnim wątku 

autor podał przykłady jej realizacji w Europie w latach 1917-1920 – o czy już 

wcześniej wspomniano. 

                                                           
14

 Spośród klasycznych geopolityków, zarówno zachodnich, jak i rosyjskich na uwagę zasługują 

dzieła i poglądy N.J. Spykmana – zob. N.J. Spykman, The Geography of the Peace, New York 

1944; Nikołaja Danilewskiego – zob. N. Danilewski, Rosja i Europa, Moskwa 1888, o którym 

pisał m.in. Andrzej Nowak – zob. A. Nowak, Teoria walki cywilizacji Mikołaja Danilewskiego, 

w: Polacy, Rosjanie i Biesy: Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku, red. A. Nowak 

Arcana, Kraków 1998. Warto też zwrócić uwagę na prace geopolityków rosyjskich – Aleksieja 

Wandama – zob. A. Wandam, Geopolityka i geostrategija, Kučkovo Pole, Moskva 2002, czy 

Iwana Dusinskiego – zob. I. Dusinski, Podstawowe zadania zagranicznej polityki Rosji w 

związku z programem naszej polityki wojenno-morskiej, Odessa 1910. Wśród polskich 
geopolityków klasycznych i współczesnych można wyróżnić np. Oskara Haleckego i Leszka 

Moczulskiego – zob. O. Halecki, The Limits end of Europan History, London-New York 1950; 

L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 2010, czy też Piotra 

Eberhardta – zob. P. Eberhardt, Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki, „Przegląd 

Geograficzny” 2006, T. 78, z. 4, czy też Krystyny Chojnickiej – zob. K. Chojnicka, Narodziny 

rosyjskiej doktryny państwowej. Zoe Paleolog – Między Bizancjum, Rzymem a Moskwą, Kraków 

2001. Inne publikacje z tej dziedziny podano w odsyłaczach.   



 

  

13 

W rozdziale trzecim, pod tytułem: „Klęska wojenna Austro-Węgier i jej 

konsekwencje w latach 1918-1919” autor opisał okoliczności rozpadu monarchii 
austro-węgierskiej jesienią 1918 r. uwzględniając czynniki zewnętrzne z przegraną 
wojną na czele, jak i wewnętrzne: skutki wojennego kryzysu gospodarczego w postaci 
inflacji, bezrobocia, protestów i wreszcie rewolucji astrów 1918 r. Autor ukazał 
sytuację społeczno-polityczną, która istniała jesienią 1918 r. na obszarze Królestwa 
Węgier, omówił też demokratyczną rewolucję astrów na Węgrzech lat 1918-1919 r., 
która zakończyła się ostatecznie 21 marca 1919 r. bezkrwawym przejęciem władzy 
przez komunistów w Budapeszcie, a następnie w centralnej i wschodniej części Węgier. 
Kolejną kwestią była bardzo ważna sprawa czesko-słowacka. W tym kontekście autor 
ukazał drogą do utworzenia Czechosłowacji, którą podjęły elity obu narodów oraz 
kwestię słowacką do 1919 r.  

Rozdział czwarty, zatytułowany: „Powstanie Węgierskiej Republiki Rad i 

polityka wewnętrzna reżimu Béli Kuna” dotyczy okoliczności powstania Węgierskiej 
Republiki Rad i polityki wewnętrznej jej władz, oraz jej skutków dla życia codziennego 
społeczeństwa węgierskiego. W rozdziale tym autor omówił główne etapy 
kształtowania się i rozwoju węgierskiego ruchu komunistycznego w latach 1917-1919 i 
jego specyfikę ideową ze względu na powiązanie ze sprawą odzyskania przez 
powojenne Węgry Krajów Zabranych. Następnie omówiono bezkrwawy przewrót 21 

marca 1919 r. w Budapeszcie i jego skutki: powstanie Węgierskiej Republiki Rad, jej 
system polityczny, podstawy ideologiczne i dyktatorskie rządy Béli Kuna. Na ich tle 
zdecydowanie należy wyróżnić działalność organizacji, którą określano, jako Chłopcy 

Lenina i stosowany przez te bojówki klasowo-narodowy terror rewolucyjny. W tym 
podrozdziale opisano również stosunek Węgrów do rewolucji Béli Kuna i ideologii 
komunistycznej, który można ująć między wstępną akceptacją idei rewolucyjnych a 
oporem społecznym w jej końcowej fazie. Nie mniej ważnym był problem bardzo 
znacznego udziału w rewolucji komunistów żydowskich i ich wpływ na politykę rządu 
Kuna. Opisano tu istotę ideologii syjonistycznej wraz z jej komunistyczną odmianą w 
postaci żydowskiego romansu z marksizmem i skądinąd słuszne żydowskie marzenia o 
sprawiedliwym i równym świecie bez nacjonalizmu i antysemityzmu. W odniesieniu do 
rewolucji węgierskiej problem dotyczył z jednej strony udziału węgierskich Żydów we 
władzach rewolucyjnych, z drugiej zaś realiów i postaw antyżydowskich wśród 
społeczeństwa węgierskiego doby rewolucji i po jej pacyfikacji.  

W rozdziale piątym pt.: „Między internacjonalizmem a nacjonalizmem – obszar 

Słowacji w polityce władz Węgierskiej Republiki Rad” zostały omówione relacje 
między zasadami światowego internacjonalizmu a wielkomadziarskiego nacjonalizmu, 
które dotyczyły odbudowy Wielkich Węgier po klęsce wojennej u boku Austrii w 1918 
r. Jako przykład realizacji swoiście pojętego nacjonalistycznego internacjonalizmu, 

zastosowanego przez władze WRR w polityce zagranicznej można z całą pewnością 
wskazać casus Słowackiej Republiki Rad. Odzyskanie Słowacji – choćby pod 
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pretekstem wojny rewolucyjnej – dla aspiracji wielkomadziarskich – mogło być 
kluczem do ponownego zjednoczenia Ziem Zabranych z krajem w ramach 
odbudowanych Wielkich Węgier. W niniejszym rozdziale autor podjął próbę 
wyjaśnienia, na czym polegał węgierski internacjonalizm narodowy 1919 r. oraz czy 
idea „Wielkich Węgier” wkomponowywała się w charakterze tak ważnego czynnika 
rewolucji węgierskiej i polityki narodowościowej władz Węgierskiej Republiki Rad na 
zajętych obszarach Słowacji i Rusi Zakarpackiej. W dalszym podrozdziale opisano atak 
Węgierskiej Armii Czerwonej na Słowację i proklamowanie 16 czerwca 1919 r. 
powstania Słowackiej Republiki Rad w Preszowie, jak również skutki trzytygodniowej 
„dyktatury proletariatu”, w tym postawę ludności węgierskiej wobec czerwonych 
oddziałów węgierskich. Rozdział kończy opis stabilizacji politycznej na Słowacji w 
ramach I Republiki Czechosłowackiej po wycofaniu się z jej obszaru oddziałów 
Węgierskiej Armii Czerwonej. Omówiono w nim istotę i problem ideologii 
czechosłowakizmu, jako podstawową wykładnię polityki narodowościowej rządu I 
Republiki Czechosłowackiej w latach 1920-1938. Autor w tym kontekście ukazał też 
jej głównych prekursorów czeskich, jak i oponentów słowackich. Ów dyskurs toczy się 
zresztą do czasów współczesnych, choć bardziej na płaszczyźnie naukowo-badawczej i 
politologicznej, niż w realnej rzeczywistości politycznej.     

W ostatnim rozdziale – szóstym, zatytułowanym „Państwa Ententy wobec 

republik rad na Węgrzech i Słowacji i okoliczności ich upadku” autor omówił 
antywęgierską postawę państw Ententy – zarówno wobec Węgierskiej Republiki 
Ludowej w okresie między listopadem 1918 a marcem 1919 r., jak i w stosunku do 
władzy rad na Węgrzech i Słowacji i – choć nieco inne w obu przypadkach – 
okoliczności upadku władz komunistycznych w obu krajach. W pierwszym 
podrozdziale opisano postawę Ententy wobec proklamowanej w marcu 1919 r. 
Węgierskiej Republiki Rad: od wrogości politycznej do interwencji wojskowej i 
przebiegu akcji wojskowej w celu likwidacji komunistycznej dyktatury na Węgrzech. 
Wspomniano też o roli ośrodka węgierskiej emigracji antykomunistycznej w Wiedniu, 
której członkowie utworzyli w kwietniu 1919 r. Węgierski Komitet Antybolszewicki w 
celu udzielenia pomocy w likwidacji rewolucji komunistycznej w kraju, co miało 
miejsce na przełomie lipca i sierpnia 1919 r. W kolejnym podrozdziale autor omówił 
sytuację społeczno-polityczną, istniejącą na Węgrzech po zdławieniu rewolucji, jak 
również przedstawił etapy odbudowy monarchii na zasadzie regencji, oraz problemy 
towarzyszące stabilizacji systemu politycznego pod rządami admirała Miklosa 
Horthy`ego.  Ostatni wątek dotyczy postawy Polski i Polaków wobec rewolucji 
węgierskiej 1919 r. – ukazano tu dwie zasadnicze postawy: akceptację rządów 
komunistycznych i ich wsparcie przez komunistów i lewicowych socjalistów polskich, 
którzy jako ochotnicy walczyli po stronie Béli Kuna i oficjalne stosunki polsko-
węgierskie w latach 1918-1920, które nie akceptowały rewolucji. W związku z tym 
autor omówił też ważną kwestię węgierskiej pomocy dla Polski samotnie walczącej z 
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nawałą Armii Czerwonej w 1920 r., która – chociaż była skromna – również 
przyczyniła się do ocalenia niepodległości Polski na dwadzieścia lat. Z perspektywy 
Budapesztu, który rok wcześniej przekonał się, co oznacza władza rad ocalenie Polski 
było też ratunkiem niepodległości Węgier, które same obawiały się po raz wtóry 
powtórzenia sytuacji istniejącej podczas krwawej dyktatury reżimu Béli Kuna i władzy 
Węgierskiej Republiki Rad. 
 Pierwsza dyktatura komunistyczna trwała zaledwie 133 dni, jednak 
towarzyszący jej radykalizm społeczny, bezwzględność i okrutny terror odcisnęły 
trwałe piętno na społeczeństwie węgierskim, które było przywiązane do wolności, 
przestrzegania praw obywatelskich, do tradycji i historii narodowej. Po raz drugi 
Węgrzy udowodnili swoją wierność tym wartościom walcząc bohatersko w obronie 
procesu demokratyzacji, który rozpoczął reformatorski rząd Imre Nagy`a, przeciwko 
reżimowi staliniowskiemu i interwencji Armii Sowieckiej jesienią 1956 r. Sowiecka 
interwencja wojskowa kojarzyła się Węgrom z podobną agresją Rosji carskiej, której 
wojska w 1849 r. krwawo pacyfikowały wraz z wojskami austriackimi Powstanie 
Węgierskie w okresie Wiosny Ludów. Podobne doświadczenia stały się również 
udziałem Czechów i Słowaków, którzy w wyniku przewrotu komunistycznego w lutym 
1948 r. znaleźli się pod władzą partii komunistycznej. Również ich słuszna walka o 
wolność, niepodległość i swobody demokratyczne została zniszczona w wyniku 
interwencji zbrojnej wojsk Układu Warszawskiego w sierpniu 1968 r. Niestety – w 
operacji „Dunaj”, obok wojsk sowieckich do ówczesnej Czechosłowacji wkroczyły też 
oddziały polskie i węgierskie, co słusznie odebrano, jako powtórzenie dramatycznych 
wydarzeń 1938 r. Po 1945 r. nasze narody – wbrew tradycji i woli – znalazły się w 
bloku sowieckim, na łasce i niełasce czerwonej Rosji. Jednak Związek Sowiecki nie 
wytrzymał próby czasu i w latach 1988-1991 zaczął się rozpadać. Ostatecznie walka 
narodów ujarzmionych przez Sowietów zakończyła się zwycięstwem w 1989 r. 
Wówczas też Słowacy, Czesi, Węgrzy i Polacy – obok innych narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej – rozpoczęli w swoich krajach budowę systemu 
demokratycznego i umacnianie powtórnie odzyskanej suwerenności. 
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Rozdział I 

Geneza i skutki przewrotu bolszewickiego 1917 r. w Rosji  

i geopolityka światowej rewolucji, jako asumpt  

do utworzenia Węgierskiej Republiki Rad 

 
 
1.1 Pojęcie i istota geopolityki a obszar Europy Środkowo-Wschodniej  
 

Rozważania na temat geopolityki rewolucyjnej lat 1917-1920 i jej roli w okresie 

rewolucji komunistycznej na Węgrzech 1919 r. należy rozpocząć od wyjaśnienia jej 
celów społeczno-politycznych i jej umiejscowienia w przestrzeni geopolitycznej, na 
której się rozgrywały jej kolejne etapy. Za rosyjskim geopolitykiem, Dimitrjem 
Zamjatinem wypada tu przytoczyć słowa rumuńskiego filozofa, pisarza i dyplomaty, 
Mircei Eliadego, który stwierdził, że „…każda kultura tworzy własną koncepcję 

przestrzeni geograficznej, z którą czuje, dzięki historii, emocjonalną więź”
15

. Z kolei 
Oskar Halecki, który zastanawiał się nad specyfiką europejskiej kultury uważał, że 
układ geograficzny Europy uniemożliwiał siłowe zjednoczenie kontynentu, dlatego 
przyczyniał się do rozwoju idei wolności, wokół której rozwijała się jej kultura16.  

Ze względu na interdyscyplinarne i wielowymiarowe zainteresowania 
geopolityki istnieje wiele nieporozumień, co do teorii oraz sensu określania jej, jako 
„dziedziny naukowej” – co podkreśla Roman Kuźniar 17 . Pod adresem pojęcia 
geopolityki padają też liczne zarzuty dotyczące geograficznego determinizmu, 
imperialistycznych założeń, czy też dezaktualizacji jej w dobie globalizacji 18 . 
Podejmując próby wyjaśnienia niektórych zarzutów, trzeba zdefiniować samo pojęcie 
geopolityki, zarysowując jednocześnie jej podstawowe założenia. Za twórcą pojęcia 
geopolityka, Rudolfem Klejjenem, najczęściej definiuje się w kategoriach nauki „…o 

państwie, jako imperium, a więc państwie, jako przestrzennym, geograficzno-

politycznym bycie, państwie ożenionym z własną przestrzenią” 19 . Ścisły związek 
przestrzeni i państwa, oraz przestrzeni i cywilizacji, składają się na istotę teorii 
geopolityki, którą można określić – nawiązując do określenia Leszka Moczulskiego – 
                                                           
15 Zob. D. N. Zamjatin, Geopolitika: Osnovnyje problemy i itogi razvitija w XX w., „Polis. 

Politiczeskije issledovanija”, 2001, № 6 (65), s. 98; por. B. Bańka, Klasyczne i współczesne 

teorie geopolityki, s. 1 – http://www.ekpu.lublin.pl/naukidni/banka/banka.html [dostęp: 4 V 

2013].  
16 Zob. O. Halecki, The Limits end of Europan History, London-New York 1950, s. 27 – cyt. za: 

ibidem [dostęp: 4 V 2013].  
17

 Zob. R. Kuźniar, Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna, w: 

www.qdnet.pl/warecka/sprawy/druk/kuzniar_globalizacja_geopolityka_i_polityka_zagraniczna.

html [dostęp: 6 V 2013]. 
18 Ibidem. 
19 T. Gabiś, Powrót geopolityki, „Stańczyk”, 1995, nr 1 (24), s. 14.  
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jako dziedzinę nauki badającą relacje między zmieniającymi się w przeciągu wieków 

cywilizacjami i organizmami politycznymi na niezmiennej przestrzeni oraz 

podejmującą próbę modelowania przyszłości, konstruowania optymalnych rozwiązań w 

zmieniającej się rzeczywistości20. 

Geopolityka nie zdezaktualizowała się w erze nuklearnej i postępującej 

globalizacji, gdyż nowe technologie nie mogą zmienić istoty stosunków 

międzyludzkich; nie jest również ani geograficznym determinizmem, ani 

woluntaryzmem gdyż umiejętna synteza historii i politologii z geografią skutecznie 

przed nimi chroni. W dalszym ciągu, osią, wokół której obraca się teoria, jest państwo, 

zanurzone w przestrzeni wraz z innymi organizmami politycznymi, zmuszone do 

ciągłej rywalizacji o ziemię, zasoby, morza, cieśniny, przełęcze czy ludność. Nie ma 

tutaj – poza jednym – ścisłych twierdzeń czy ustaleń, a mianowicie: istotą polityki 

każdego suwerennego państwa jest rywalizacja o strategiczne w danym okresie zasoby, 

warunkiem koniecznym jest posiadanie odpowiedniej przestrzeni; wszystko inne, a 

więc metody walki, ideologie uzasadniające ekspansje, czy też istniejący ustrój 

polityczny są wtórne wobec pierwotnej zasady. Geopolityka próbuje określić 

optymalną geostrategię, ukazując też zarówno szanse, jak i zagrożenia, przed jakimi 

stoi polityczny organizm, którym jest najczęściej państwo
21

. Klasykami teorii 

geopolityki, którzy po raz pierwszy sformułowali rozważania w kontekście światowym, 

widząc go jako całość, byli: Friedrich Ratzel, Rudolf Klejjen, Alfred T. Mahan oraz 

Halford J. McKinder. Dwaj ostatni są słusznie uważani za twórców geopolityki państw 

morskich. Ze względu na tematykę poruszaną w monografii warto przyjrzeć się 

szczególnie postaci McKindera, jako jednego z twórców wspomnianej geopolityki 

państw morskich obok Mahana, a jednocześnie autora podstawowego prawa 

geopolitycznego
22

.       

Sir Halford John McKinder, żyjący w latach 1861-1947 miał nieco inne 

spojrzenie na podstawowe zagadnienia geopolityki. W momencie, kiedy Wielka 

Brytania tworzyła imperium rzeczywiście, siłę dawała kontrola nad morskimi szlakami. 

Odkrycie nowych lądów, pełnych naturalnych bogactw, dostępnych tylko od strony 

morza, mobilność i taniość morskiego transportu oraz z drugiej strony brak konkurencji 

ze strony transportu lądowego i wyspiarskie położenie wraz z ludzkimi potencjałem 

umożliwiły Wielkiej Brytanii panowanie na morzach i tym samym na globie ziemskim. 

Sytuacja w XX w. zmieniła się jednak diametralnie. Potęga morska w dużej mierze 

zależy od potencjału bazy lądowej. Prowadząc badania nad geografią Euroazji 

McKinder dostrzegł, że siła, która zdominuje Wielką Wyspę – jak określał obszar 
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 L. Moczulski, Geopoityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 2010, s. 7 i nast.; por. 

K.S. Gadżijew, Geopolitika, Moskva 1997, s. 5. 
21

 T. Gabiś, op. cit., s. 11-12.  
22 Na temat życia i poglądów Friedricha Ratzela, Rudolfa Klejjena, Alfreda Thomasa Mahana i 

Halforda Johna McKindera – zob. B. Bańka, op. cit., s. 2-5 [dostęp: 4 V 2013]. 
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Euroazji, zdolna będzie rozerwać otaczający ją pierścień baz morskich i sięgnąć po 
dominację na tym obszarze. McKinder stwierdził, że ową siłą, która podporządkuje 
sobie „obszar naturalnie obronny, zamknięty dla dostępu od morza, trudno dostępny od 
północy, wschodu i południa [...], forteca gigant w samy środku Wyspy Świata: 
Heartland” (pierwotnie Pivot Area). Heartland obejmuje zlewiska rzek wpadających do 
stale zamarzniętego Oceanu Lodowatego, Morza Kaspijskiego oraz Jeziora Aralskiego. 
Ta naturalna geograficzna forteca może przeprowadzić ekspansję (bądź zostać podbitą) 
tylko od swojej zachodniej strony” będą Rosja lub Niemcy23. Opierając się na tych 
obserwacjach McKinder sformułował podstawowe prawo geopolityczne: 

 
„Kto rządzi Europą Wschodnią, panuje nad Heartlandem, 

kto rządzi Heartlandem, panuje nad Wyspą Światową, 
kto rządzi Wyspą Światową, panuje nad Światem”24. 

  
McKinder zauważył, że mimo klęski wojennej Rosji w 1917 r., zaś 

kajzerowskich Niemiec i rozpadu Austro-Węgier rok później, głównymi pretendentami 
do panowania nad płytą euroazjatycką pozostały nadal dwa centra: geograficznie 
europejskie Niemcy oraz euroazjatycka Rosja. McKinder słusznie zauważył, że 
przewaga którejkolwiek ze stron będzie kresem Imperium Brytyjskiego i jego polityki 
równowagi europejskiej, prowadzonej w ciągu XIX w. W związku z tym uważał za 
konieczność istnienie silnych państw Europy Środkowej, określanych często mianem 
Międzymorza. W okresie, gdy McKinder był wysłannikiem rządu brytyjskiego w Rosji 
przy dowódcy Armii Ochotniczej Południa Rosji, gen. Antonie Denikinie wysłał raport 
do rządu brytyjskiego, w którym zalecił utworzenie państw granicznych, powstałych w 
wyniku dezintegracji Rosji – włącznie z Ukrainą oraz unię tych państw z krajami 
Europy Środkowej 25 . Jednak rząd brytyjski, kierujący się dziewiętnastowiecznymi 
założeniami polityki równowagi w Europie i obawiający się nadmiernego wzrostu siły 
Francji odrzucił ów plan. Po 20 latach, w 1939 r. historia potwierdziła słuszność jego 
koncepcji, kiedy hitlerowskie Niemcy i stalinowska Rosja (ZSRR) podpisały pakt 
Ribbentrop-Mołotow, rozpoczynając od agresji na Polskę podbój państw Europy 
Środkowo-Wschodniej i drugą wojnę światową. 

Pod koniec drugiej wojny światowej McKinder nieco złagodził kategoryczność 
swojego prawa geopolitycznego, które w założeniach miało dać panowanie nad 
światem Związkowi Sowieckiemu. Wobec aktywnego włączenia się do polityki 
międzynarodowej Stanów Zjednoczonych Ameryki, połączenia ich potencjału z krajami 

                                                           
23

 Zob. A. Maśnica, Świat kolisty i zwycięstwo w historii Sir Halforda McKindera, „Stańczyk” 

1995, nr 1 (24), s. 28.   
24

 Ibidem.  
25 B. Bańka, op. cit., s. 4-5 – http://www.ekpu.lublin.pl/naukidni/banka/banka.html  [dostęp: 4 V 

2013].  
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Europy Zachodniej, a także opanowania ważnych strategicznie południowo-
wschodnich wybrzeży Euroazji doszło do równowagi potencjału Euroazji. Idee 
geopolityczne McKindera kontynuował Nicholas Spykman, który – parafrazując prawo 
McKindera – uważał, że kto kontroluje Rimland (strefa brzegowa), panuje nad 
Euroazją, zaś kto kontroluje Eurazję panuje nad światem26. Rozważania Spykmana 
miały duży wpływ na ukształtowanie amerykańskiej doktryny powstrzymywania 
komunizmu i powstanie antysowieckich sojuszy wojskowych: Paktu 
Północnoatlantyckiego (NATO), Paktu Centralnego (CENTO), Paktu Azji Południowo-
Wschodniej (SEATO) oraz Sojuszu Australii, Nowej Zelandii i USA (ANZUS)27. 

W kontekście przewrotu bolszewickiego 1917 r. w Rosji i komunistycznej 
rewolucji węgierskiej 1919 r. nie można również pominąć znaczenia rosyjskich teorii 
geopolitycznych z przełomu XIX i XX w. dla imperialnych planów zarówno carskiej, 
jak i bolszewickiej Rosji. Warto przynajmniej omówić te, które odnoszą się do Europy 
Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza obszaru Międzymorza i Bałkanów. 

Geopolityczna myśl rosyjska miała swoich prekursorów i realizatorów. Jednym 
z nich był Fiodor Tutczew, który był autorem traktatu zatytułowanego Rosja i 

Zachód, a także artykułów Rosja i Niemcy oraz Rosja i rewolucja
28. Wyłożył w nich 

swoje poglądy na sytuację w Europie i w Rosji. Dowodził, że zachodnia Europa ulega 
rozkładowi, a winę za to ponosi w znacznym stopniu katolicyzm. Jedyną ostoją 
porządku moralnego jest prawosławie oraz Cesarstwo Rosyjskie. Uzasadnia to 
rozszerzenie granic Imperium Rosyjskiego na zachód. W skład tego imperium, którego 
jedynym prawomocnym władcą powinien być car Rosji, należałoby włączyć całe 
Bałkany, Węgry i wschodnie Niemcy aż po Łabę. Takie rozwiązanie umożliwiłoby 
powstanie Wschodniego Imperium Rzymskiego ze stolicą w Konstantynopolu. Mówiąc 
o geograficznym zasięgu Rosji, Tutczew wymienia jej granice: od Nilu do Newy, od 
Łaby do Chin, od Wołgi po Eufrat i od Gangesu do Dunaju. Jego program terytorialny 
stanowił postulat utworzenia imperium światowego. 

Tutczew odróżnił panslawizm od ideologii imperialnej, ponieważ według niego 
zwolennicy panslawizmu odwoływali się do wspólnoty języka i folkloru, natomiast 
podstawą idei imperialnej była rosyjska tradycja historyczna i polityczna legitymizacja 
władzy caratu, która miała charakter nadrzędny. Tutczew uważał, że historia państw i 
narodów jest sukcesją imperiów, a Rosja była powołana do stworzenia imperium 
ostatecznego, będącego kontynuacją imperium bizantyjskiego. Podstawą 
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 L. Moczulski, op. cit., s. 26-27.  
27

 Zob. N. J. Spykman, The Geography of the Peace, New York 1944, s. 43; por. L. Moczulski, 
op. cit., s. 26-27.  
28 F. Tutczew (1803–1873) ukończył studia filozoficzne w Moskwie. Następnie pracował w 

rosyjskim poselstwie w Monachium, gdzie zetknął się z czołowymi filozofami niemieckimi. Był 

wyrazicielem poglądów słowianofilskich, publicystą i poetą. Jest autorem znanej maksymy 

wypowiedzianej w 1866 r.: „Rozumem Rosji się nie pojmie” – zob. A. Walicki, Rosja, 

katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002. 
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prawomocności tego supermocarstwa było jedyne, prawdziwe chrześcijaństwo, czyli 

wyłącznie prawosławie. Zjednoczenie wszystkich Słowian może dokonać się jedynie 

przez cesarza Rosji, który reprezentuje naród rosyjski. Na przeszkodzie tej wielkiej 

uniwersalistycznej wizji stoją katoliccy Polacy, a tylko oni, obok Rosjan, reprezentują 

tradycje wielkiego słowiańskiego narodu historycznego. Marzenie Tutczewa 

unicestwiło powstanie styczniowe – po tym konflikcie zbrojnym zdał sobie sprawę z 

nierealności pogodzenia się Polaków z Rosjanami. Stanął po stronie caratu i oskarżył 

Polaków o zdradę Słowiańszczyzny
29

. Myśliciele rosyjscy prezentowali poglądy 

odniesione do roli Rosji, jako wielkiego imperium kontynentalnego, ukazując jej 

ekspansje terytorialne, jako rezultat wzrostu siły Imperium Rosyjskiego30.  

Bardziej kompleksowo odniósł się do tego zagadnienia Mikołaj Danilewski31, 

który skoncentrował swoją uwagę na programach geopolitycznych i możliwościach ich 

realizacji. W 1871 r. wydał swoje artykuły pod wspólnym tytułem Rosja i Europa. 

Pogląd na kulturalne i polityczne stosunki świata słowiańskiego z grecko-romańskim. 

Tytuł ten jest bardzo znamienny i nie był przypadkowy. Dla Danilewskiego Rosja była 

częścią świata, wielkim jednolitym kontynentem, dlatego uważał, że można mówić o 

relacjach Rosji ze światem, nie zaś w z pojedynczymi państwami. Głównym 

argumentem Nikołaja Danilewskiego była terytorialna nieporównywalność obszarów 

tych państw. Poza tym Danilewski twierdził, że między Europą a Rosją istniała stała 

konfrontacja interesów połączona z rozbieżnością postaw ideowych. Według 

Danilewskiego powodowało to brak zrozumienia intencji rosyjskich ze strony państw 

Europy Zachodniej i nieuzasadnioną wrogość, oraz traktowanie Rosji w kategoriach 

państwa ekspansywnego. Taka interpretacja była według Danilewskiego niesłuszna, 

ponieważ Imperium Rosyjskie włączało do swego składu jedynie narody 

niehistoryczne. 

W odniesieniu do geopolityki środkowoeuropejskiej ważniejsze są jednak 

teoretyczne rozważania autora i jego postulaty terytorialne. Danilewski wyodrębnił 

kilka typów cywilizacji i dokonał ich wartościowania32. Cywilizację wytworzoną przez 
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 Zob. H. Głębocki, Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856-1866), 

Arcana, Kraków 2000. 
30 Monumentalne syntezy historii Rosji powstawały w ciągu całego XIX wieku. W tym długim 

okresie klimat polityczny był zmienny, sytuacja wśród elity intelektualnej Rosji też ulegała 

przemianom. Największą rolę odegrał tu historyczny spór między okcydentalistami (Aleksander 

Hercen, Timofiej Granowski, Piotr Kudriawcew, Konstanty Kawielin) a słowianofilami 

(Konstantin Aksakow, Iwan Kirejewski, Aleksiej Chomiakow, Jurij Samarin), dotyczący 
zasadniczej pozycji geopolitycznej Rosji – nowoczesność i standardy zachodnie, czy tradycja 

imperialna Rosji? 
31

 Zob. M. Danilewski, Rosja i Europa, Moskwa 1888; por. A. Nowak, Teoria walki cywilizacji 

Mikołaja Danilewskiego, w: Polacy, Rosjanie i Biesy: Studia i szkice historyczne z XIX i XX 

wieku, red. A. Nowak Arcana, Kraków 1998, s. 45–66. 
32 Po ukazaniu się książki S.P. Huntingtona (1997) rozpoczęła się ożywiona dyskusja naukowa o 

podziałach i roli różnych cywilizacji w dziejach świata. Polscy badacze wskazywali, że 
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prawosławną Słowiańszczyznę porównał do cywilizacji powstałej w państwach 

romańsko-germańskich, uważając, że ta pierwsza była predysponowana historycznie do 

zrealizowania wielkich przedsięwzięć. Jednym z pierwszych zadań Rosji było 

wypchnięcie Turcji z Europy oraz doprowadzenie do rozpadu Cesarstwa Austro-

Węgierskiego. Symbolicznym wydarzeniem rozpoczynającym nową erę miało być 

ustanowienie w Konstantynopolu stolicy Federacji Słowiańskiej, zwanej też Związkiem 

Słowiańskim. Do tego Związku włączył on Cesarstwo Rosyjskie, całą Galicję, Ruś 

Zakarpacka, Czechy, Morawy, Słowację, Bułgarię, Serbię, Chorwację, Słowenię, 

Grecję, Rumunię, Węgry i region Carogrodzki (Konstantynopolski). Do „świata 

słowiańskiego” wliczono Rumunów, Greków i Węgrów – dwa pierwsze narody ze 

względu na wierność prawosławiu, zaś włączenie Węgrów wynika z ich położenia 

geograficznego i oddzielenia przez nich zachodniej Słowiańszczyzny od południowej. 

Danilewski rozróżnił też rodzaje działalności charakteryzujące każdą formację 

cywilizacyjną, tzn. religijną, kulturową, polityczno-ekonomiczną. Uważał, że 

dotychczasowe cywilizacje były w stanie realizować tylko część tych funkcji, a 

spełnienie ich wszystkich miał zapewnić dopiero związek narodów słowiańskich, 

oparty o prawosławie i tradycyjny solidaryzm społeczny. Rozmiar nowego państwa 

(czy raczej bloku) miał być bezprecedensowy w dziejach świata. W konsekwencji 

integracja wszechsłowiańska miała doprowadzić do sytuacji geopolitycznej, w której 

wszystkie odrębne dotąd „rzeki” Słowiańszczyzny zlałyby się w jednym „morzu” 

ogólnosłowiańskim, sięgającym od Adriatyku i Bałtyku po Pacyfik33. 

Koncepcje Danilewskiego rozwinął Władimir Łamański, który był prekursorem 

idei euroazjatyzmu
34

. W swojej koncepcji Łamański zakładał, że kontynent eurazjatycki 

dzieli się na trzy części, licząc od zachodu: Europę, Rosję i Azję, zaś między Europą a 

Azją znajduje się odrębny obszar łączący jednak właściwości swoich dwóch wielkich 

sąsiadów. Uważał, że Europa jest obszarem niewielkim i dlatego dominacja tego 

kontynentu w XIX w. była według niego krótkotrwała. Ponadto Łamański twierdził, że 

w przyszłości Europa utraci znaczenie polityczne i kulturowe, a Rosja zajmie większą 

część Europy oraz 2/5 Azji. Tylko ona jest powołana do stworzenia uniwersalnego 

państwa, jako Trzeciego Rzymu. Konkurentem do opanowania świata są państwa 

anglosaskie, dążąc do podziału pozostałych części świata, dlatego też przewidywał w 

przyszłości powstanie świata dwubiegunowego, który może żyć albo w rywalizacji, 

albo we współpracy. Jego wizje w znacznym stopniu sprawdziły się po zakończeniu 

                                                                                                                                                            

Huntington nie był pierwszy, gdyż przed nim podobne poglądy głosił F. Koneczny (1935) – zob. 

S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997; por F. 

Koneczny, O wielości cywilizacji, Kraków 1935.  
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 B. Bańka, op. cit., s. 463.  
34 Zob. W. Łamański, W. Siemionow Tian-Szanski, Rosja. Pełne geograficzne opisanie naszej 

ojczyzny, Sankt-Petersburg 1899-1914. 
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drugiej wojny światowej, kiedy to rozpoczął się okres zimnej wojny – geopolitycznej 
konkurencji pomiędzy ZSRR a USA.  

Jak podaje znawca poglądów Łamańskiego – prof. Marian Zdziechowski – 
program europejski Rosji polegał na geopolitycznej „opiece” tego państwa nad 
Słowiańszczyzną. Uważał, że zachodnie granice Imperium Rosyjskiego należy 
wytyczyć wzdłuż linii łączącej Gdańsk z Triestem. Pod kuratelą Rosji powinny się 
znaleźć Prusy Wschodnie, część Prus Zachodnich, Śląsk, cała Monarchia Austro-
Węgierska oraz Bałkany z Konstantynopolem. Opanowanie Azji będzie wymagało 
dłuższego czasu, ale ten wielki kontynent będzie podzielony na strefy wpływów Rosji, 
Imperium Brytyjskiego i Stanów Zjednoczonych Ameryki, z tym, że – w przekonaniu 
Łamańskiego – Rosja miała odegrać dominującą rolę w tym trialistycznym podziale, co 
doprowadziłoby do rozciągnięcia Rosji od Wiednia do Pekinu. Łamański uważał 
również, że konfrontację polityczno-kulturową między Europą a Azją rozstrzygnie 
Rosja, broniąc integralności kontynentu przed zaborczością państw Europy 
Zachodniej35. 

W antybrytyjskich poglądach wtórował mu Aleksiej Wandam36, który traktował 
każde państwo, jako organizm biologiczny, uważając, że aby istnieć musi wchłaniać 
nowe obszary, a jeżeli państwo się nie umacnia i nie rozszerza terytorialnie, to grozi mu 
uwiąd i obumarcie. Obowiązkiem każdej nowej wchodzącej w życie generacji powinna 
być ekspansja ze swoich stron rodzinnych na zewnątrz. Państwo nie powinno mieć raz 
na zawsze ustalonych granic. Głównego przeciwnika Rosji Wandam nie widział w 
Niemczech, tylko w Anglii i USA i twierdził nawet z przekąsem, że „Źle mieć 
Anglosasów jako wrogów, ale nie daj Boże mieć ich za przyjaciół” 37 . Jego 
antybrytyjskie i antyamerykańskie nastawienie wiązało się z założeniami 
geopolitycznymi. Uważał, że ekspansja Rosji powinna być ukierunkowana tylko na 
południe i wschód. Przestrzegał przed konfrontacją z Niemcami na zachodzie. Obawiał 
się odepchnięcia Rosji od Pacyfiku w głąb Syberii i ograniczenia jej do północnych 
terytoriów polarnych. Opanowanie oceanów przez flotę anglo-amerykańską według 
niego może doprowadzić do blokady Rosji. Dlatego był zwolennikiem sojuszu 
rosyjsko-francusko-niemieckiego, skierowanego przeciw państwom morskim – głównie 
USA i Wielkiej Brytanii, które – według jego teorii – dążyły do opanowania świata. 
Wandam przestrzegał, że przyszłe wojny będą miały charakter nie tylko militarny, ale 

                                                           
35

 Prof. Marian Zdziechowski był wieloletnim rektorem Uniwersytetu Wileńskiego.W 1922 r. 

przedstawił koncepcje geopolityczne W. Łamańskiego w kontekście stosunków polsko-
rosyjskich. Ukazały się one powtórnie w pismach zebranych tego wielkiego polskiego 

myśliciela – zob. M. Zdziechowski, Wybór pism, Znak, 1993, s. 361–368. 
36

 A. Wandam (1867-1933) doszedł do stopnia generała-majora w armii carskiej. W okresie 

wojny rosyjsko-japońskiej pracował w ambasadzie rosyjskiej w Chinach. W latach I wojny 

światowej służył w armii rosyjskiej. W trakcie rewolucji stanął po stronie białych. Po 

zwycięstwie bolszewików uciekł do Estonii, gdzie przebywał do śmierci. 
37 A. Wandam, Geopolitika i geostrategija, Kučkovo Pole, Moskva 2002, s. 123. 
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też ekonomiczny, gdyż opanowanie bogactw naturalnych będzie drogą do zniewolenia 

państw słabszych przez mocniejsze i bogatsze. 

Ukoronowaniem rosyjskiego przedrewolucyjnego dorobku naukowego w 

dziedzinie geopolityki była praca Iwana Dusinskiego opublikowana w Odessie w 1910 

r., pod tytułem: Podstawowe zadania zagranicznej polityki Rosji w związku z 

programem naszej polityki wojenno-morskiej
38

. W książce Dusinski omówił 

strategiczne położenie Rosji i jej politykę zagraniczną, a specjalną uwagę zwrócił na 

stosunki ze Słowiańszczyzną, a jeden z głównych rozdziałów poświęcił Polsce i 

Polakom. 

Za podstawowy cel polityczny Rosji Dusinski uważał utrzymanie 

dotychczasowej rangi potężnego mocarstwa europejskiego, co było jednak programem 

minimalistycznym, zasadniczym zadaniem Rosji była natomiast dalsza ekspansja 

terytorialna i stworzenie z niej imperium światowego. Dlatego też Dusinski był 

zwolennikiem idei Wielkiej Rosji, całkowicie przekonanym o niebagatelnych 

wartościach, które reprezentuje Rosja. Ten swoisty mesjanizm przewija się przy 

analizie każdej kwestii geopolitycznej. 

W kontekście książki Iwana Dusinskiego interesujące były jego poglądy 

dotyczące Polski. Dusiński zdawał sobie sprawę, że każde rozwiązanie kwestii polskiej 

jest dla Rosji niebezpieczne. Zdecydowanie odrzucił projekty oderwania się Królestwa 

Polskiego od imperium, był też jednak przeciwnikiem przyznania niepodległości 

jakiejkolwiek części ziem polskich lub nawet ograniczonej autonomii lub odrębnego 

statusu. Jako nacjonalista obawiał się, że ustępstwa w tym zakresie doprowadzą do 

oderwania nie tylko Królestwa, ale również dużej części tzw. guberni zachodnich, Ziem 

Zabranych: Ukrainy, Białorusi i Nadbałtyki. W związku z tymi obawami uważał, że 

polityka rosyjska powinna dążyć do jak najszybszej integracji ziem Kraju 

Przywiślańskiego poprzez konsekwentną rusyfikację ludności polskiej, przy 

jednoczesnym niwelowaniu różnic narodowych i społecznych
39

.  

Mimo wielkorosyjskiego nacjonalizmu widział pewne możliwości poprawy 

sytuacji Polaków, które rząd rosyjski mógłby wprowadzić poprzez swoją autonomiczną 

politykę wobec narodów zamieszkujących obszar zachodniej i południowej 

Słowiańszczyzny. Wówczas mogłoby dojść do połączenia wszystkich ziem polskich 

pod berłem cara i utworzenia zjednoczonej prowincji polskiej. Wszystkie narody 

słowiańskie – w tym Polacy – uzyskaliby wówczas status autonomicznego członka 

Federacji Słowiańskiej. Jako polityk realistyczny, Dusiński zdawał sobie sprawę z tego, 

                                                           
38 Zob. I. Dusinski, Podstawowe zadania zagranicznej polityki Rosji w związku z programem 

naszej polityki wojenno-morskiej, Odessa 1910. Iwan Dusinski (1875–1919), publicysta i 

bibliotekarz, piszący pod pseudonimem Arktur. Działał w prawicowych, nacjonalistycznych 

organizacjach. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w Odessie, podczas wojny domowej. 
39 Zob. L.E. Gorizontow, Dusza polska i rosyjska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 

Warszawa 1999. 
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że po opanowaniu przez carat Bułgarii, Serbii czy Czech, położenie polityczne Polski 

nie może się różnić od tych, jakie będą miały nowe zewnętrzne prowincje imperium 

słowiańskiego. Rosja dla tych narodów musiała być atrakcyjna, a to wymagało bardziej 

liberalnej polityki wobec Polaków. Bardzo ostro wypowiadał się na temat odrodzenia 

ukraińskiego w Galicji. Pisząc tu o konfrontacji polsko-ukraińskiej stał po stronie 

polskiej wedle zasady „divide et impera”, świadomi narodowo i politycznie Ukraińcy 

byli dla niego groźniejszym przeciwnikiem od Polaków, nie uznawał ich bowiem za 

odrębny naród, traktując go jako niehistoryczny
40

. 

Bardzo ciekawe są rozważania Dusińskiego dotyczące znaczenia ziem polskich 

w przypadku konfrontacji, względnie konfliktu zbrojnego rosyjsko-niemieckiego. Pisał 

on o strategicznym usytuowaniu Kraju Przywiślańskiego, wysuniętego daleko na 

zachód, położonego się między Galicją na południu a Prusami Wschodnimi na północy. 

Uważa, że najbardziej optymalnym rozgraniczeniem między Rosją a Niemcami byłaby 

linia nurtu Wisły, jest jednak świadom, że Niemcy nie zrezygnują z Prus Wschodnich. 

Takie rozwiązanie byłoby tymczasowe, ponieważ najważniejszym zadaniem wojsk 

rosyjskich było opanowanie Bałkanów z Konstantynopolem, rozbicie Austro-Węgier i 

odepchnięcie Niemiec na Zachód
41

.  

Pisząc o wielkomocarstwowej pozycji Rosji, Iwan Dusinski zwracał też uwagę 

na to, że południowe (azjatyckie) granice imperium są ważniejsze niż zachodnie 

(europejskie). Na ten temat wywody autora są bardzo obszerne. Zaczyna od 

konieczności włączenia do Rosji Bosforu i Dardaneli oraz opanowania przez Rosję 

całej Anatolii, Armenii i zachodniego Kurdystanu. Południowa granica Imperium 

Rosyjskiego dotarłaby do północnej Syrii, do ziem zamieszkałych przez Arabów. 

Morze Czarne stałoby się wewnętrznym morzem rosyjskim. Wymagałoby to likwidacji 

Turcji. Stoi jednak na stanowisku utrzymania niepodległej Persji; nie widział też realnej 

możliwości uzyskania przez Rosję dostępu do Oceanu Indyjskiego. Iwan Dusinski 

uważał, że najważniejszym na południu potencjalnym przeciwnikiem Rosji były 

wówczas Chiny. Zwrócił też uwagę, że trzecim konkurentem na Wschodzie była 

Japonia, której nie można bagatelizować, choć przegrana wojna z Japonią lat 1904-

1905 przekonała go, że możliwości realizowania przez Rosję programów aneksji na 

Dalekim Wschodzie są wyraźnie ograniczone42. 

Opinie autora były zbieżne z tymi, które głosiła nie tylko generalicja, ale 

również najbliższe otoczenie Mikołaja II. Był on wyrazicielem stanowiska dużej części 

społeczeństwa rosyjskiego, które zbliżając się do pierwszej wojny światowej, było 

pewne swej potęgi i wielkich możliwości. Szukała również Rosja rekompensaty za 

upokorzenie, jakie spotkało ją ze strony słabszej Japonii. Liczyła, że następna wojna 

                                                           
40

 P. Eberhardt, Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki, „Przegląd Geograficzny” 2006, T. 

78, z. 4, s. 467.  
41 Ibidem, s. 468.  
42 Ibidem.  
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będzie zwycięska i uda się w pełni zrealizować zaplanowany program zdobyczy 
terytorialnych. Imperialne poglądy autora miały wyraźną specyfikę, różniącą go od 
geopolityków niemieckich i brytyjskich. Było to związane z typową mentalnością 
rosyjską wytworzoną w orbicie bizantyńsko-turańskich wartości cywilizacyjno-
kulturowych. Można wskazać na pewne ideały, które były bliskie duszy rosyjskiej, a 
nie zawsze zrozumiałe dla mieszkańca zachodniej części kontynentu europejskiego. O 
wielu z nich już mówiono przy prezentacji dokonań badaczy rosyjskich. Warto zwrócić 
uwagę na silny mistycyzm i mesjanizm, który stanowił podbudowę ideologiczną i 
wykazywał, że Rosja jest państwem stworzonym do realizacji wielkich celów, a trudne 
zadania wymagają poświęcenia, wiary i posłuszeństwa43.  

Należy też przypomnieć ideę Trzeciego Rzymu, która stworzyła 
wielkomocarstwową świadomość narodu rosyjskiego, konsolidując przez wieki 
monarchię absolutną, Cerkiew prawosławną i naród rosyjski 44 . Uzasadniała ona 
ekspansję terytorialną Moskwy, jako dziedzica imperium powstałego po upadku Rzymu 
i Bizancjum45. W społeczeństwie rosyjskim mocno był też zakorzeniony mit „Świętej 
Rusi”, jako państwa wybranego przez Boga. Po okrzepnięciu Moskwy, jako stolicy 
imperium zaczęto to miasto porównywać do „nowego Jeruzalem”, choć w ostatnim 
przypadku w mówiono raczej o mocy duchowej niż o ziemskiej potędze.  Rosyjski 
mesjanizm dziejowy w XIX w. wykorzystali prekursorzy rosyjskiego ruchu 
rewolucyjnego, zastępując ideę Wielkiej i Świętej Rusi hasłem światowej rewolucji 
proletariackiej. Po 1917 r. okazało się, że bolszewicy mieli gotowe formy swojej 
ekspansji geopolitycznej – wystarczyło tylko zmienić treść haseł. Jednak zanim 
rewolucjoniści rosyjscy ruszyli „… z posad bryłę świata”46 i rozpoczęli realizację idei 
permanentnej rewolucji, której celem było utworzenie Światowej Republiki Rad musieli 

                                                           
43

 Zob. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. A. de Lazari, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999-2001; por. A. Andrusiewicz, Mit Rosji. Studia z dziejów i 

filozofii rosyjskich elit, T. 1, 2, Rzeszów 1994.     
44

 W jednej ze swoich prac prof. Andrzej Nowak zwraca uwagę na trwałość rosyjskich tradycji 

imperialnych i ich wpływ na interpretacje wszelkich wydarzeń historycznych i politycznych. 

Równocześnie przedstawia całokształt relacji polsko-rosyjskich na tle rozwoju rosyjskiej myśli 

geograficznej – zob. A. Nowak, Od imperium do imperium. Spojrzenie na historię Europy 

Wschodniej, Kraków 2004. 
45 Teoria o Moskwie, jako Trzecim Rzymie, a zwłaszcza o dziedziczeniu przez nią pozycji 

Konstantynopola jest zazwyczaj dość powierzchownie komentowana w polskiej literaturze 

przedmiotu. Moskwa, podkreślając swój rodowód rzymski od Oktawiana Augusta, niechętnie 

akceptowała pogląd, że jest jedynie sukcesorem po pokonanym przez Turków Bizancjum. Tę 
dość złożoną problematykę wyjaśnia K. Chojnicka – zob. K. Chojnicka, Idee towarzyszące 

procesowi uzyskiwania przez Moskwę dominacji, w: Oblicze Wschodu w kulturze polskiej, pod 

red. G. Kotlarskiego i M. Figury, Poznań 1999; eadem, Narodziny rosyjskiej doktryny 

państwowej. Zoe Paleolog – Między Bizancjum, Rzymem a Moskwą, Kraków 2001. 
46

 Cytat pochodzi z „Międzynarodówki”. Słowa napisał Eugène Pottier podczas Komuny 

Paryskiej w 1871 r., a muzykę w 1888 r. skomponował kompozytor-amator Pierre Degeyter, 

ponieważ pierwotnie tekst Międzynarodówki śpiewano do melodii Marsylianki. 
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przez kilkadziesiąt lat przygotowywać podstawowe założenia planowanej rewolucji 

społecznej.  

 

1.2 Geneza i specyfika rosyjskiego ruchu rewolucyjnego oraz jego oddziaływanie 

na inne kraje i społeczeństwa  

 

Opisując dzieje republik rad na Węgrzech i Słowacji, należy ukazać kontekst 

historyczny i geopolityczny opisywanych wydarzeń. Zanim powstały republiki rad w 

Bawarii, na Węgrzech i Słowacji w 1917 r., władzę w Rosji objęli po zamachu stanu 

bolszewicy, jednak zanim to nastąpiło w XIX wieku powstała idea marksistowska, 

która w Rosji przybrała formę leninizmu. Po podziale, który nastąpił wśród rosyjskich 

socjaldemokratów w 1903 r. wyrósł rosyjski bolszewizm, jako szczególna w skali 

światowej agresywna i imperialistyczna odmiana marksizmu, zasłaniająca się 

rzekomym dobrem mas pracujących, szafująca hasłami sprawiedliwości, egalitaryzmu 

społecznego, braterstwa i pokoju. Jednak, aby osiągnąć ów cel przywódca bolszewików 

rosyjskich, Włodzimierz Iljicz Ulianow – Lenin zakładał wybuch klasowej rewolucji 

proletariackiej, a jej celem było obalenie burżuazyjnego porządku społecznego w Rosji.  

Ideologia Lenina była inżynierią społeczną, w której założeniach dążył on do 

fizycznej likwidacji dawnych elit, reprezentujących w jego przekonaniu stary porządek 

świata. Zaliczał do nich intelektualistów, duchowieństwo, prawników, inteligencję 

techniczną i inżynierów, ziemiaństwo, arystokrację, bankierów i przemysłowców, 

których bolszewicy nazwali pogardliwie burżuazją, nadto ludzie kultury i artyści. Jak 

szacują historycy, było to około 10 proc. ówczesnej populacji rosyjskiej; podobne 

proporcje wystąpiły również u narodowych socjalistów Adolfa Hitlera w Niemczech
47

.  

Siłą ideologii komunistycznej były zmiany gospodarcze i związany z nimi 

postęp społeczno-cywilizacyjny na świecie, w tym również w wielu krajach Europy, 

także i w carskiej Rosji. Na przełomie XIX i XX w. gospodarka Imperium Rosyjskiego 

opierała się głównie na rolnictwie, jako źródle dochodu narodowego. Uwłaszczenie 

chłopów z 1861 r. złagodziło najgorsze pozostałości pańszczyzny, która przywiązywała 
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 Inżynieria społeczna, zwana też inżynierią socjalną lub socjotechniką, (ang. social 

engineering) w politologii, socjologii i marketingu stanowi zespół technik służących osiągnięciu 

określonych celów poprzez manipulację społeczeństwem. Jest jedną z najważniejszych form 

oddziaływania aparatu państwowego, partii politycznych i elity władzy na tych, których się już 

kontroluje, których się pragnie kontrolować i którzy przeszkadzają w sprawowaniu pożądanej 

kontroli. Osoba posługująca się inżynierią społeczną sądzi, że cel, do którego dąży, jest 
ważniejszy niż prawda czy niezależność myślenia osób poddawanych manipulacji. 

Socjotechnika odwołuje się do emocji człowieka i stara się uśpić ludzki rozum. W XX w. stała 

się ona narzędziem niszczenia człowieka przez reżimy totalitarne, które świadomie 

wykorzystały socjotechnikę do ogłupiania rządzonych przez nich ludzi w celu utrzymania 

władzy. O problemie inżynierii społecznej komunistów i jej porównaniach z narodowym 

socjalizmem niemieckim – zob. film „Sowiecka historia”, reż. Edwins Snore; por. Czarna 

księga komunizmu. Zbrodnie, terror i prześladowania, Warszawa 1999. 
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chłopów do ziemi, ale w ciągu pierwszych lat nie poprawiło ich położenia, obciążając 

wykupem będącej już ich własnością ziemi. Był to również okres, gdy na obszarze 

Imperium Rosyjskiego zaczął się okres uprzemysłowienia. O ile w połowie XIX w. 

przemysł rosyjski charakteryzował się istnieniem małych zakładów przemysłowych 

typu manufakturowego, w których pracowali głównie robotnicy sezonowi, wywodzący 

się przeważnie ze wsi, to już na przełomie XIX i XX w. istniał w Rosji nowoczesny 

przemysł i funkcjonowało kilka okręgów przemysłowych, głównie w Petersburgu, 

Moskwie, Doniecku, na Uralu i w Królestwie Polskim (Warszawa, Łódź). Budowane 

fabryki, drogi, mosty i koleje były ogromnymi inwestycjami, w których zatrudniano 

wiele tysięcy osób. Ze względu na stosunkowo niewielki kapitał rosyjski inwestorami 

byli zagraniczni przedsiębiorcy, zwłaszcza Francuzi, Niemcy, Belgowie i Brytyjczycy. 

Zmiany gospodarcze i struktury społecznej doprowadziły do wzrostu liczby 

mieszkańców miast, która w 1913 r. osiągnęła 18 proc. populacji, chociaż ponad 70 

proc. ludności nadal mieszkało na wsi i zajmowało się rolnictwem
48

. 

Despotyzm władzy carskiej i represyjna polityka reżimu nadal budziły strach w 

wielu grupach społecznych, jednak zwolna traciły już one swoją siłę. Po ostatecznym 

pokonaniu wojsk napoleońskich i powrocie armii rosyjskich z Europy Zachodniej, od 

1816 r. w Rosji zaczęła kształtować się zorganizowana opozycja antycarska. 

Początkowo miała ona charakter nieposłuszeństwa intelektualnego, jednak w ciągu 

kilkudziesięciu lat jej różne grupy przeszły od słów, licznych artykułów i – często 

akademickiego dyskursu – do czynów. Największym z nich był udany zamach na życie 

cara Aleksandra II, dokonany 1 marca 1881 r.49.  

Po 1881 r. terroryzm jako metoda wprowadzania zmian został 

skompromitowany, jednak doprowadzenie do rewolucji socjalistycznej dzięki 

udziałowi społeczności wiejskiej, głoszone przez działaczy narodnickich również 

poniosło klęskę. Działacze narodniccy dążący do zmian politycznych umacniali się w 

przekonaniu, że Rosja nie jest już w stanie uniknąć kapitalistycznej fazy swojego 

rozwoju, zatem budowy gospodarki rynkowej, co wymusi w przyszłości żądania 

demokracji politycznej, przeciwko czemu była zarówno znaczna część narodników, jak 

i marksistów, którzy parli do rewolucji socjalistycznej. Na przełomie XIX i XX wieku 

w Rosji zaczęły powstawać też nowoczesne partie polityczne. Największą z nich była 

Partia Socjalistów Rewolucjonistów, uznająca chłopstwo za podstawową siłę 

rewolucyjną, która została utworzona w 1900 r. w oparciu o tradycję i program ruchu 

narodnickiego, jednak brakowało jej sprawnej organizacji i przywódców. Kolejną była 

                                                           
48 Zob. D. Marples, Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Warszawa-Wrocław 2006, s. 23-

24; por. L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, Historia Rosji, Warszawa-Wrocław 2005, s. 282-285. 
49

 Około połowy XIX w. grupa opozycyjnej inteligencji, jak np. Wissarion Bieliński, Nikołaj 

Czernyszewski, czy Aleksander Hercen sformułowała teorie i metody, które miały doprowadzić 

do zmian; nie przyniosły one jednak oczekiwanych skutków oprócz zamachu na cara Aleksandra 

II dokonanego 1 marca 1881 r. – ibidem, s. 272. 
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Partia Konstytucyjno-Demokratyczna (kadeci), powstała w 1905 r., która w swoim 

programie politycznym głosiła wprowadzenie liberalnej demokracji. Osobnym 

ugrupowaniem byli specyficzni marksiści, którego wyznawcy – zasadniej chyba tak ich 

trzeba nazwać, niż li tylko klasyczni działacze – dążyli od lat 80-tych XIX w. do 1917 

r. do obalenia caratu poprzez rewolucję socjalistyczną
50

.   

Po rozbiciu ruchu narodnickiego, jeden z jego działaczy, Gieorgij Plechanow i 

jego współpracownicy w 1880 r. wyemigrowali do Szwajcarii, natomiast w 1883 r. 

Plechanow założył w Genewie pierwszą rosyjską organizację marksistowską pod nazwą 

Wyzwolenie Pracy. Grupa ta, choć pozbawiona realnych możliwości oddziaływania na 

ruch robotniczy w kraju odegrała jednak znaczną rolę w propagowaniu ideologii 

marksistowskiej w Rosji. Jej członkowie pisali artykuły i broszury, tłumaczyli na język 

rosyjski prace Marksa i Engelsa. Głównym autorem prac naukowych i tekstów 

publicystycznych był Plechanow, który sformułował podstawowe zasady socjalizmu, 

poddając jednocześnie naukowej krytyce doktrynę narodnicką. Plechanow był również 

autorem dwóch programów Wyzwolenia Pracy, a później założeń programowych 

socjaldemokracji rosyjskiej. W programie podkreślał znaczenie proletariatu 

przemysłowego, jako klasy, która ma walczyć o socjalizm w Rosji i wszystkich krajach 

świata. Twierdził również, iż organizacje socjaldemokratyczne mogą się w swoich 

programach nieco różnić, gdyż warunki w Rosji były inne, niż w krajach Europy 

Zachodniej. Ową różnicę tłumaczył tym, że w Rosji robotnicy znosili jednocześnie 

ucisk kapitalistów i caratu, a w Europie Zachodniej rodził się właśnie ruch związkowy. 

Działalność grupy trwała 20 lat, do zjednoczenia rosyjskiego ruchu robotniczego w 

1903 r.
51

. 

Od 1883 r. zaczęły również powstawać w samej Rosji różne grupy robotnicze, 

których członkowie propagowali założenia socjalizmu poprzez działalność w 

robotniczych kółkach samokształceniowych. Do takich należały: Partia Rosyjskich 

Socjaldemokratów bułgarskiego studenta, Dimitrija Błagojewa i Stowarzyszenie 

Robotników Petersburskich, utworzone przez Polaka Pawła Toczyskiego52 . Po jego 

likwidacji powstało Towarzystwo Socjaldemokratyczne, na którego czele stanął student 

Instytutu Technologicznego w Petersburgu Michaił Brusniew. Oprócz dyskusji 

politycznych, jego członkowie zaczęli organizować majówki, które często 

przekształcały się w wiece polityczne – pierwszą zorganizowano 1 maja 1890 r. w 
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 Gieorgij Plechanow, ps.: N. Bieltow, A. Kirsanow,, A. Wołgin, N. Kamienski, N, 
Andrejewicz (ur. 11 XII grudnia (29 XI) 1856 r. w Gudałowce k. Lipiecka - zm. 30 V 1918 r. w 

Terijokach). Był rosyjskim publicystą, filozofem, rewolucjonistą, działaczem narodnickim i 

SDPRR, po rozłamie został we frakcji mienszewickiej jako jeden z jej długoletnich 

przywódców, teoretyk marksizmu. Najbardziej znaną socjopolityczną publikacją Plechanowa 

jest obszerna Historia rosyjskiej myśli społecznej – zob. Wielka Encyklopedia Oxford, Warszawa 

2009, T. 14, s. 258; por. L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 288. 
52 Ibidem, s. 288-289. 
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Warszawie, a rok później w Moskwie. Wśród kółek prowincjonalnych największe 

znaczenie miały kółka kazańskie, na których czele w latach 1888-1889 stał Nikołaj 

Fiedosiejew, a w jednym z nich pracował Włodzimierz Uljanow, który na zesłaniu 

przybrał ps. „Lenin”53.  

Przyszły przywódca bolszewików wyprowadził rosyjski ruch robotniczy z 

poziomu kółek i utworzył partię marksistowską. Głównym osiągnięciem Lenina z tego 

okresu była krytyka poglądów marksistów-ekonomistów oraz programu politycznego i 

taktyki działań narodnictwa, którą wyłożył w pracy Kto to są przyjaciele ludu i jak oni 

walczą przeciw socjaldemokratom z 1894 r. Twierdził, że rewolucyjne narodnictwo 

przekształciło w liberalne i że wyrażając tylko interesy chłopstwa bogatego, gdy 

dawniej wyrażało interesy chłopstwa w ogóle. Jednocześnie Lenin wysunął tezę o 

hegemonii proletariatu w walce rewolucyjnej, jego sojusznikach w tej walce i 

konieczności utworzenia jednej partii robotniczej 54 . Jako teoretyk dał się wkrótce 

poznać ze swojej bezkompromisowości ideologicznej, z politycznego dogmatyzmu o 

wręcz sekciarskim podejściu do walki rewolucyjnej. Głównymi oponentami Lenina w 

tym okresie byli legalni marksiści publicysty Piotra Struvego
55

. 
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 Włodzimierz Iljicz Lenin vel Uljanow (ur. 10 (22) IV 1870 w Symbirsku, zm. 23 I 1924 r. w 
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działalności Lenina – zob. też: A.F. Ossendowski, Lenin, Warszawa 1990. 
54 L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 289.  
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ekonomicznego rozwoju Rosji, która wywołała oddźwięk w Petersburgu i Moskwie, gdzie 
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W 1893 r. Lenin przyjechał do Petersburga, gdzie początkowo kierował pracą 
kółek marksistowskich i prowadził indywidualne dyskusje z robotnikami, 
doprowadzając pod koniec 1895 r. do ich zjednoczenia i utworzenia organizacji, która 
przybrała nazwę Związku Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej. Jego działacze 
prowadzili agitację marksistowską w zakładach przemysłowych i w szkołach 
niedzielnych, wydawali ulotki i proklamacje oraz organizowali strajki robotnicze; 
najgłośniejszą z nich był strajk tkaczy petersburskich w lecie 1896 r. W ślad za 
petersburskim Związkiem Walki zaczęły powstawać podobne organizacje w innych 
miastach, przybierając nazwę związków lub komitetów socjaldemokratycznych. Za 
działalność antyreżimową w grudniu 1895 r. Lenin został aresztowany z innymi 
członkami organizacji i po procesie, w latach 1897-1900 odbył karę zesłania w 
Szuszenskoje nad górnym Jenisejem; tam też ukończył swoją główną pracę Rozwój 

kapitalizmu w Rosji.  
Mimo nieobecności Lenina nadal powstawały w całej Rosji różne kółka, grupy 

i większe organizacje socjaldemokratyczne i socjalistyczne. Od lat 1892-1893 ich 
działalność objęła tereny Królestwa Polskiego i Litwy, gdzie prowadziły ją PPS oraz 
SDKPiL, powstawały również nielegalne organizacje socjalistyczne w Gruzji, Armenii 
i na Łotwie. W 1897 r. utworzono żydowskie kółka socjalistyczne na Ziemiach 
Zabranych, obejmujących gubernie litewskie i białoruskie oraz w Królestwie, powstała 
też duża organizacja pod nazwą Bund (Wszechrosyjski Żydowski Związek Robotników 
w Rosji, w Polsce i na Litwie), a na początku jego wpływy były silne na Ukrainie, co 
było spowodowane znaczną liczbą społeczności żydowskiej, która mieszkała w tzw. 
strefach osiedlenia, zlokalizowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa 
Rosyjskiego56

. 
Po powrocie z zesłania Lenin postanowił zjednoczyć rozdrobniony rosyjski 

ruch robotniczy, ponieważ na przełomie XIX i XX w. powstało wiele nielegalnych grup 
marksistowskich57. Lenin podjął próbę jego przeprowadzenia na zjeździe w Mińsku, 
odbytym w dniach 1-3 marca 1898 r., który doszedł do skutku przy udziale tylko 
dziewięciu delegatów, z czego sześciu reprezentowało Petersburg, Moskwę, Kijów i 
Jekaterynosław, pozostali trzej byli wysłannikami Bundu i „Raboczej Gaziety”. Obecni 
na zjeździe delegaci wybrali trzyosobowy Komitet Centralny nowej partii, którą po 
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57

 W Petersburgu, Kijowie, Wilnie i Białymstoku powstały koła grupy Roboczeje Znamia 
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dłuższej dyskusji nazwano Socjaldemokratyczną Partią Robotniczą Rosji (SDPRR). Na 

polecenie zjazdu wydano nieco później manifest autorstwa Struvego, głoszący 

konieczność walki robotników i chłopów o obalenie carskiego samowładztwa i 

rozprawy z kapitalizmem. Ponieważ większość uczestników była dobrze znana 

rosyjskiej tajnej policji bezpieczeństwa – Ochranie – po spotkaniu została aresztowana. 

Mimo, że do zjednoczenia rosyjskiego ruchu robotniczego nie doszło, zjazd miński 

uważany jest jednak za założycielski I Zjazd SDPRR
58

. 

Na tle rozdrobnienia organizacyjnego w ruchu socjaldemokratycznym szybko 

zaczęły się szerzyć idee ekonomiczne, o których pisano na łamach petersburskiej Myśli 

Robotniczej, wywodzące się z publicystyki Eduarda Bernsteina. Ekonomiści uważali, 

że klasa robotnicza nie powinna zajmować się zdobywaniem swobód politycznych, lecz 

tylko walką o polepszenie swoich warunków bytowych. Bardzo ciężkie warunki 

życiowe robotników i ich rodzin rzeczywiście skłaniały ich do zaniechania walki 

politycznej, dlatego też ekonomizm szybko zaczął przenikać do organizacji 

robotniczych. Na początku 1899 r. do Rosji dotarł ważny dokument ekonomistów, 

zatytułowane Credo, który przywiozła z zagranicy działaczka Zagranicznego Związku 

Socjaldemokratów Rosyjskich, Jekatierina Kuskowa. W dokumencie autorzy wezwali 

robotników Rosji, aby nie tworzyli własnej partii politycznej, lecz kontynuowali walkę 

ekonomiczną i podtrzymywali walkę polityczną, którą prowadzi z caratem burżuazja 

liberalna. Credo dotarło też do działaczy grup rewolucyjnych, którzy w tym czasie 

przebywali na zesłaniu. Po zapoznaniu się z tekstem, Lenin nie zgodził się z jego 

interpretacją i opracował Protest socjaldemokratów rosyjskich, opublikowany jeszcze w 

1899 r. za granicą na łamach organu Zagranicznego Związku Socjaldemokratów 

Rosyjskich – Sprawy Robotniczej, choć zespół redakcyjny tego periodyku ulegał 

wpływom ekonomizmu
59

. 

W kwietniu 1900 r. Lenin został zwolniony z zesłania i przyjechał do Pskowa, 

gdzie spotkał się z działaczami socjaldemokracji, z udziałem ekonomistów – Piotra 

Struvego i Michaiła Tuhana-Baranowskiego. Podczas tego spotkania jego uczestnicy 

ustalili, że zaczną wydawać ogólnorosyjską gazetę w celu prowadzenia systematycznej 

walki ze zwolennikami ekonomizmu i przygotowania się do utworzenia partii. Struve i 

Tuhan-Baranowski przyrzekali współpracę z przyszłym periodykiem, choć nie zgadzali 

się na jego rewolucyjny kierunek. W lipcu Lenin wyjechał za granicę, gdzie 

przeprowadził rozmowy z działaczami Wyzwolenia Pracy i z innymi rosyjskimi 

organizacjami, w rezultacie rozpoczęto wydawać gazetę „Iskra”. Na jej łamach piszący 

autorzy poruszali bardzo szeroką tematykę, poczynając od zagadnień taktycznych i 

programowych oraz artykułów ogólnych o kwestii robotniczej.  

Przygotowania do zjednoczenia socjaldemokracji trwały długo, ponieważ 

komitet organizacyjny został wybrany w marcu 1902 r. na konferencji partyjnej w 
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Białymstoku przy udziale przedstawicieli „Iskry”, Zagranicznego Związku 

Socjaldemokratów Rosyjskich, Bundu i kilku komitetów krajowych. W tym czasie 

pojawiła się praca Lenina pt. Co robić?, powtarzająca tezę narodnickiego 

rewolucjonisty, Siergieja Nieczajewa o partii rewolucyjnej, która powinna być 

podziemną i zmilitaryzowaną organizacją, składającą się z zawodowych 

rewolucjonistów, co odbiegało od standardów zachodnioeuropejskiej 

socjaldemokracji
60

. Wybory delegatów na II Zjazd przyniosły sukces zwolennikom 

Lenina – wśród 43 delegatów znajdowało się trzech ekonomistów, pięciu bundowców i 

około 10 tzw. chwiejnych
61

. 

II Zjazd SDPRR został zorganizowany w dniach 17 (30) lipca-10 (23) sierpnia 

1903 r. poza granicami Rosji. Pierwsza jego część odbyła się w niemieckim Stuttgarcie, 

a następnie obrady przeniesiono do Londynu. Doraźne cele partii, wyłożone w 

programie-minimum Lenina były bardzo radykalne, a przez to nierealne go szybkiego 

osiągnięcia – natychmiastowe obalenie caratu i ustanowienie demokratycznej republiki, 

zagwarantowanie praw dla robotników, takich jak ośmiogodzinny dzień pracy, 

likwidacja pozostałości systemu feudalnego na wsi i przyznanie pełnych praw 

obywatelskich ludności nierosyjskiej, w tym praw do autonomii. Mówiono o dyktaturze 

proletariatu, jako formie rządów.  W sprawie taktyki walki o realizację celów partii, w 

jej programie stwierdzono, że SDPRR nie odmówi poparcia innym formom ruchu 

rewolucyjnego, o ile ruch skierowany będzie przeciw panującemu w Rosji ustrojowi62.  

Cel dalekosiężny był jeszcze bardziej utopijny – ustanowienie dyktatury 

proletariatu na drodze rewolucji socjalistycznej. Cele rosyjskie były bardziej radykalne, 

niż te, do które w państwach Europy Zachodniej reprezentował ekonomizm, 

opowiadający się za tym, że żądania robotników można zaspokajać stopniowo dzięki 

ruchowi związkowemu i bez konieczności uciekania się do otwartej rewolucji, z czym 

nie zgadzali się przywódcy socjaldemokratyczni w Rosji. Podczas zjazdu delegaci 

odrzucili sugestie Bundu w sprawie utworzenia partii na zasadzie federacyjnej. 

Zaproszeni na zjazd delegaci SDKPiL żądali uchwalenia rezolucji, która by 

stwierdzała, iż proletariat polski nie może brać udziału w walce o odbudowę państwa 

polskiego; wniosek ten też nie spotkał się z przychylnym przyjęciem63.  

Wśród delegatów istniała jednak zasadnicza rozbieżność zdań co do taktyki. 

Jedna grupa, początkowo najliczniejsza, na której czele stał Julij Martow vel 

Cederbaum, uważała, że do partii mogą należeć nie tylko ideowi i zahartowani w 

bojach rewolucjoniści, lecz także sympatycy. Druga grupa, pod przewodnictwem 

Lenina, stosując się do zaleceń sformułowanych we wspomnianej broszurze pt. Co 

robić?, optowała za istnieniem małej, ale bardzo zdyscyplinowanej partii, która raczej 
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sama kierowałaby ruchem robotniczym, niż byłaby przez niego sterowana. Gdy na 

skutek dyskusji na zjeździe wycofało się kilku delegatów, frakcja ta znalazła się w 

większości, a Lenin nadał jej nazwę bolszewików, zaś ugrupowaniu Martowa nadano 

nazwę mienszewików. Choć podział ten zdawał się mało istotny i chwilowy, okazał się 

jednak trwały ze względu na nieprzejednaną postawę Lenina
64

.  

Ostatecznie delegaci przyjęli dokument w brzmieniu odmiennym od propozycji 

Lenina (28 głosami przeciw 22, przy jednym wstrzymującym się). Zwolenników 

Lenina, którzy zyskali akceptację dla większości swych mniej istotnych postulatów 

nazywano odtąd bolszewikami, jego przeciwników zaś mienszewikami. Różnice między 

obu frakcjami, początkowo mało istotne z wyjątkiem zapatrywań na kwestię 

członkostwa, później miały się pogłębić. Po zakończeniu zjazdu zaczęły się spory na 

temat składu redakcji „Iskry”. W efekcie stanowiska zajętego przez Plechanowa Lenin 

ustąpił i „Iskra” od 52 numeru została pismem mienszewickim. Partia znalazła się w 

stanie impasu, a wyjście z niego mogło nastąpić tylko poprzez zwołanie kolejnego 

zjazdu, na co mienszewicy nie chcieli się zgodzić. Walka o zwołanie III Zjazdu trwać 

miała jeszcze przez cały rok 1904. Jednak na początku 1905 r. w Rosji doszło do 

nieprzewidzianych wcześniej wydarzeń – na horyzoncie coraz bardziej była widoczna 

klęska militarno-polityczna caratu w wojnie z Japonią (1904-1905), co zarówno 

władze, jak i społeczeństwo Rosji przyjęły z przygnębieniem, a sytuacja w kraju na 

początku 1905 r. dojrzała do pierwszej rewolucji. 

         

1.3 Sytuacja polityczna w Rosji i droga komunistów do przewrotu 

październikowego w latach 1905-1917 

 

Wybuch rewolucji 1905-1907 bolszewicy powitali z nadzieją na obalenie 

caratu, a przynajmniej wprowadzenie w Rosji ustroju republikańskiego. Jej początkiem 

stały się manifestacje robotników i ich rodzin, do których doszło w Petersburgu 9 (22) 

stycznia 1905 r. Jedną z grup robotniczych prowadził przewodniczący utworzonego w 

1903 r. Związku Zawodowego Rosyjskich Robotników Miasta Petersburga, pop 

Gieorgij Hapon, jak się okazało – podwójny agent pracujący dla Ochrany. Poprzez 

agenturę policja usiłowała infiltrować ruchy społeczne, które często były poza 

zasięgiem jej działań operacyjnych. Podczas pochodu Hapon miał na sobie szaty 

liturgiczne i niósł krzyż w ręku. Manifestacja miała pokojowy charakter, robotnicy 

nieśli transparenty z żądaniami chleba, pracy i wolności oraz prawosławne chorągwie, 

ikony i portrety cara Mikołaja II, śpiewając pieśni religijne. Mimo tego pochód został 

rozbity przez oddziały wojska i policji, ponieważ władze nie chciały dopuścić jego 

uczestników do centrum stolicy; zginęło około 200 osób, z czego 40 pod Pałacem 
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Zimowym, a 800 zostało rannych; Hapon uciekł i został ukryty przez przyjaciół, po 

czym wyjechał za granicę65.   

W kwietniu 1905 r. w Londynie odbył się III Zjazd Socjaldemokratycznej Partii 

Robotniczej Rosji, a delegaci wybrali Lenina na jego przewodniczącego. Partia zaczęła 

też wydawać nowe pismo Proletariat, a jej kierownictwo podzieliło ją na sekcję 

rosyjską i zagraniczną z Leninem, jako przewodniczącym tej drugiej
66

. 

Tymczasem ferment rewolucyjny przybierał coraz bardziej na sile, mnożyły się 

żądania różnych grup i środowisk społecznych, które dotyczyły wolności i 

demokratyzacji państwa oraz polepszenia perspektyw dla najbiedniejszej części 

społeczeństwa, dlatego też rząd musiał odpowiedzieć wzburzonemu ruchowi 

robotniczemu, który po raz pierwszy porwał się na tak ogromną manifestacje. 30 (17) 

października 1905 r. car wydał manifest zapowiadający zwołanie Dumy Państwowej o 

uprawnieniach ustawodawczych i zapewniał udział w wyborach wszystkim klasom 

społecznych, czym ograniczał w sposób dobrowolny samowładztwo. Przyrzekał też 

obywatelom Rosji podstawowe swobody demokracji i amnestię dla więźniów 

politycznych. Ustanowiono też po raz pierwszy urząd premiera, którym został Sergiusz 

Witte z misją uspokojenia nastrojów społecznych w kraju i realizacji zapowiedzianych 

reform. Manifest październikowy i zawarty w nim program ograniczonych reform 

ustrojowych poparła duża część burżuazji, mieszczaństwa i szlachty rosyjskiej, która 

uznała go za program polityczny, a w Rosji zaczęły tworzyć się demokratyczne i 

liberalne partie polityczne, co oznaczało oddolną demokratyzację istniejącego systemu 

władzy67. Dużą  szansą na to były wybory do I Dumy Państwowej, które odbyły się na 

przełomie marca i kwietnia 1906 r., a pierwsza sesja rozpoczęła obrady 27 kwietnia (10 

maja) 1906 r.
68

.  
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 Po ucieczce Hapon wyjechał za granicę, spotykając się tam z emigracyjnymi działaczami 

PSR, rozmawiał też z Leninem i Plechanowem. Za udzielone wywiady otrzymał wysokie 

honoraria, i dopiero po wydaniu przez władze dekretu o amnestii powrócił do kraju. 

Oszołomiony sukcesem i znacznymi pieniędzmi Hapon odnowił kontakt z Ochraną i 

zaproponował jej funkcjonariuszom wydanie za pieniądze kierownictwa Partii Socjalistów 

Rewolucjonistów, za co poniósł śmierć z rąk eserowców po zwabieniu go do willi pod 

Petersburgiem 28 marca (10 kwietnia) 1906 r. – zob. L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 

326-327. 
66 D. Marples, op. cit., s. 25. 
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 W listopadzie 1905 r. środowiska przemysłowców, liberalnego ziemiaństwa i Związek 17 

Października, wsparte przez znaczne odłamy drobnej burżuazji, utworzyła Stronnictwo 

Konstytucyjno-Demokratyczne. Członkowie tej organizacji byli zwolennikami monarchii 
konstytucyjnej, głosili nacjonalizm, a od 1909 r. wielkomocarstwowy szowinizm. Odgrywali 

także dużą rolę w Dumie Państwowej, zwłaszcza III i IV kadencji. Przywódcą kadetów (tak ich 

nazywano) był profesor historii Rosji Uniwersytetu Moskiewskiego Pawieł N. Milukow – zob. 

L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 335. 
68

 Pierwszy rosyjski parlament składał się z 500 posłów. W wyborach do I Dumy Państwowej 

odniosła zwycięstwo Partia Konstytucyjno-Demokratyczna (kadeci), będąc ugrupowaniem 

liberalnym i wysuwając w Dumie z początku daleko idące postulaty. Opowiadali się za 
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Po wydaniu manifestu październikowego w głównych miastach Rosji zaczęły 

tworzyć się samoistnie Rady Delegatów Robotniczych. Jednak już 18 października 

Komitet Centralny SDPRR oskarżył autorów i zwolenników manifestu carskiego o 

zdradę mas pracujących. W rzeczywistości był to dokument zagrażający ruchowi 

rewolucyjnemu, ponieważ groził podzieleniem protestujących na tych, którzy 

akceptowali aktualną sytuację, i tych, którzy otwarcie dążyli do rewolucji. Jako 

pierwsza, 13 października 1905 r. została utworzona Rada Delegatów w Petersburgu, a 

na jej czele stanęli: Piotr Chrustalew-Nosar, Lew Trocki
69

 i przybyły z Niemiec 

Alexander Helphand vel Parvus
70

 – dwaj ostatni w 1917 r. byli czołowymi 

                                                                                                                                                            

monarchią parlamentarną, wprowadzeniem odpowiedzialności ministrów przed Dumą, 
ośmiogodzinnego dnia pracy i częściowego wywłaszczenia obszarników za wykupem. W 
parlamencie znaleźli się również posłowie włościańscy z Partii Pracy (Trudowaja Gruppa), 
którzy domagali się powszechnej amnestii i wprowadzenia odpowiedzialności ministrów i żądali 
oddania chłopom całej ziemi obszarniczej. Włościanie byli najbardziej zainteresowani reformą 
rolną i podziałem wielkiej własności ziemskiej. Jedynie SDPRR nie wzięła udziału w wyborach, 
wzywając podczas konferencji w Tammerforsie (Tampere), w Finlandii do ich bojkotu, 
ponieważ liczyła na przekształcenie rewolucji demokratycznej lat 1905-1907 w socjalistyczną – 
zob. ibidem, s. 334. 
69 Lew Dawidowicz Trocki, właściwie Lejba Bronstein (1879-1940), rosyjski i sowiecki działacz 
komunistyczny, polityk. Od 1896 r. działał w rosyjskim ruchu robotniczym, 1899-1902 w 
więzieniu i na zesłaniu. W latach 1902-1905 na emigracji, współpracował z W.I. Leninem, od 
1902 wydając w Londynie pismo Iskra. Był uczestnikiem rewolucji 1905-1907 jako 
przewodniczący Rady Delegatów Robotniczych w Petersburgu, po jej upadku na emigracji. Po 
wybuchu rewolucji lutowej przybył do Rosji. W lipcu 1917 r. wstąpił do Socjaldemokratycznej 
Partii Robotniczej Rosji (bolszewików) i wszedł do jej Komitetu Centralnego jako najbliższy 
współpracownik Lenina. Ponownie został przewodniczącym Rady Delegatów Żołnierskich i 
Robotniczych w Piotrogrodzie. Podczas przewrotu październikowego był komisarzem ludowym 
spraw zagranicznych, negocjował brzeski traktat pokojowy, następnie został komisarzem spraw 
wojskowych i morskich i jednym z głównych organizatorów Armii Czerwonej. Był 
zwolennikiem „rewolucji permanentnej”, obejmującej całą Europę oraz zaostrzenia polityki 
wobec chłopstwa jako warstwy antybolszewickiej. Od 1919 r. był członkiem Komitetu 
Wykonawczego Międzynarodówki Komunistycznej. Po śmierci Lenina w 1924 r. w popadł w 
konflikt z J.W. Stalinem. Od 1924 r. był stopniowo usuwany ze stanowisk politycznych, m.in.: 
1925 ze stanowiska szefa armii, 1926 z Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej 
Partii (bolszewików), 1927 z władz Międzynarodówki Komunistycznej, a następnie z partii. W 
1929 r. został wydalony z ZSRR, w 1932 r. pozbawiony obywatelstwa. Przebywał na emigracji 
w Turcji, Francji, Norwegii i w Meksyku. Z zagranicy toczył walkę ze Stalinem. W 1938 r. 
utworzył IV Międzynarodówkę. Za zwalczanie stalinizmu 20 sierpnia 1940 r. został 
zamordowany na rozkaz Stalina w Meksyku – zob. Wielka Encyklopedia Oxford, Warszawa 
2010, T. 19, s. 5. 
70 Aleksander Izrael Łazariewicz Helphand, ps. Parvus (ur. 27 sierpnia 1867 w Berezynie, w 
guberni mińskiej w rodzinie rzemieślnika żydowskiego, zm. 12 grudnia 1924 r. w Berlinie). Był 
działaczem rosyjskiego i niemieckiego ruchu socjalistycznego, agentem niemieckich służb 
specjalnych, inicjatorem i organizatorem przejazdu Lenina ze Szwajcarii do Rosji. Był 
współorganizatorem bolszewickiego zamachu stanu w Rosji w 1917; prywatnie – kochankiem 
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współpracownikami Lenina, zaś Helphand odegra zasadniczą rolę w organizacji 
powrotu Lenina do Rosji. Rady Delegatów powstały też w Moskwie, Niżnym 
Nowogrodzie, Jekaterynosławiu i innych miastach Imperium Rosyjskiego.  

U schyłku 1905 r. sytuacja zaostrzała się coraz bardziej, strajki nie ustawały, 
wrzenie rewolucyjne ogarniało wieś, zaczęły się też buntować garnizony wojsk 
lądowych i załogi okrętów wojennych. 26 października wybuchło powstanie w bazie 
Floty Bałtyckiej w Kronsztadzie, jednak zbuntowani marynarze zostali aresztowani. 
Proces marynarzy, który toczył się w Petersburgu, doprowadził 2 listopada do strajku 
generalnego w stolicy. Do buntów doszło również w bazach morskich Floty Oceanu 
Spokojnego we Władywostoku i Floty Czarnomorskiej w Sewastopolu, gdzie powstała 
Rada Delegatów Marynarskich, Żołnierskich i Robotniczych. Akcją kierował kpt. Piotr 
Schmidt, jednak powstanie trwało zaledwie cztery dni, po czym zostało stłumione przez 
oddziały rządowe. Ruch rewolucyjny lat 1905-1907 objął też ziemie polskie zaboru 
rosyjskiego, głównie Królestwa Polskiego, które po klęsce Powstania Styczniowego 
władze rosyjskie przemianowały na Priwislanskij Kraj. Oprócz postulatów stricte 
społecznych Polacy wysunęli również żądania autonomii i zakończenia polityki 
rusyfikacji, trwającej od czasu klęski powstańczej 1864 r. Pod koniec 1905 r. do starć 
zbrojnych robotników z oddziałami wojska i policji doszło przede wszystkim w 
Moskwie, gdzie lokalna Rada Delegatów Robotniczych w dniach 9-16 grudnia wezwała 
robotników do powstania, które zostało krwawo stłumione przez oddziały wojskowe. 
Jednak przykład Moskwy pociągnął za sobą ponad 30 dużych miast imperium – 
strajkowali robotnicy Łotwy, Uralu, Transkaukazji, Krasnojarska i Czyty71. Powstanie 
zbrojne w Moskwie było punktem kulminacyjnym rewolucji, chociaż walka mas 
przeciw reżimowi tliła się jeszcze półtora roku, przede wszystkim na wsi, w okresie 
tym rozwijały się także akcje strajkowe, buntowały się oddziały wojskowe, nie cichły 
akcje terrorystyczne. Jednak nie ulegało też kwestii, że carat nie załamie się pod 
wpływem rewolucji. Wkrótce też władze przystąpiły do powołania Dumy Państwowej i 
Rosja zaczęła budować system monarchii parlamentarnej, z wciąż jednak silną pozycją 
cara w państwie. 

                                                                                                                                                            

Róży Luksemburg – zob. E. Heresch, Sprzedana rewolucja. Jak Niemcy finansowały Lenina, 

Warszawa 2010. 
71

 W dniu 7 (20) grudnia 1905 r. moskiewska Rada Delegatów przyjęła niedowarzoną 

propozycję miejskiej konferencji partyjnej w sprawie ogłoszenia natychmiastowego strajku i 
przekształcenia go w powstanie zbrojne. Dwa dni później powstańcy wznieśli już pierwsze 

barykady, po czym zaczęły się zaciekłe walki uliczne trwające dziesięć dni; najdłużej trzymali 

się powstańcy w zachodniej dzielnicy Moskwy – Presnia i dopiero po ściągnięciu z Petersburga 

Siemionowskiego Pułku Gwardii i innych oddziałów wojskowych walka stała się tak nierówna, 

że przedstawiciele SDPRR i Komitetu Wykonawczego Rady zdecydowali się przerwać 

bezskuteczny już opór. Setki robotników poniosło śmierć zarówno w toku samych walk, jak i 

potem w wyniku krwawych represji – zob. L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 333. 
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Władze rosyjskie zdawały sobie sprawę z konieczności wprowadzenia reform 

w państwie, dlatego też rozwiązując I Dumę Państwową i udzielając dymisji rządowi 

Iwana Goremykina Mikołaj II powierzył tekę premiera Piotrowi Stołypinowi. Piotr 

Arkadiewicz Stołypin w latach 1906-1911 był ministrem spraw wewnętrznych, a 

następnie premierem. Pochodził ze starej rodziny szlacheckiej. Urodził się 2 (14) 

kwietnia 1862 r. w Dreźnie. W 1884 r. ukończył Uniwersytet Petersburski i rozpoczął 

służbę państwową w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Od 26 kwietnia 1906 r. był 

szefem MSW, a od 8 lipca tr. jednocześnie przewodniczącym Rady Ministrów. Jako 

premier kierował tłumieniem rewolucji, nakazując stosowanie ostrych represji przez 

sądy wojskowe w stosunku do rewolucjonistów ze skazywaniem na karę śmierci. Była 

to odpowiedź Stołypina na terror bolszewików i eserowców; tylko w latach 1906-1907 

terroryści zabili lub przyprawili o kalectwo 4500 funkcjonariuszy państwa, a wraz z 

osobami prywatnymi liczba ich ofiar wyniosła 9000 osób.  

W walce z ruchem rewolucyjnym masowo stosowano terror (od nazwiska 

Stołypina sznur do wieszania skazanych nazywano „krawatem Stołypina”), a okres jego 

władzy określany jest jako „reakcja stołypinowska”. W latach 1906-1907 wojskowe 

sądy polowe (których jurysdykcję rozciągnięto na ludność cywilną z mocy art. 87 ustaw 

zasadniczych, przyjętych w 1906 r.) wydały 1144 wyroki śmierci i zamknięto 260 

gazet. Stołypin zażądał też zniesienia nietykalności poselskiej co było przyczyną 

aresztowania 55 posłów SDPRR. Po stłumieniu rewolucji, w latach 1908-1909 represje 

kontynuowano: za terroryzm sądy wojskowe skazały 16,440 osób, w tym 3682 na karę 

śmierci, a 4517 na katorgę72.  

Jednocześnie Stołypin dążył do modernizacji państwa. Wraz ze 

współpracownikami przeprowadził zakrojoną na szeroką skalę reformę rolną, w celu 

utworzenia socjalnego oparcia dla caratu na wsi
73

. 9 (22) listopada 1906 r. został 

opublikowany dekret z mocą ustawy, zgodnie z którym każdy chłop, który był 

członkiem wspólnoty gminnej miał prawo do wystąpienia z niej wraz z użytkowanym 

przez siebie w danej chwili nadziałem ziemi uprawnej. Premier postanowił rozwiązać 

wspólnoty, uważając gminny system władania ziemią za największą przeszkodę w 

rozwoju gospodarstw chłopskich, żywiąc przekonanie, że realizując to przedsięwzięcie, 

potrafi doprowadzić do ukształtowania się stosunkowo licznej warstwy zamożnego 

chłopstwa, aby mieszkańcy wsi stali się najbardziej niezawodną ostoją państwa. 

Publikacja w formie ustawy nastąpiła w 1910 r., gdy realizacja reformy znajdowała się 

już w dalekim zaawansowaniu.  

Dekret listopadowy wprowadzał własność osobistą zamiast dotychczasowej 

gminnej, dlatego też dotychczasowy członek wspólnoty gminnej miał prawo żądać 

przyznania mu nadziału użytkowanego, jako własności osobistej. Jednakże 
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 R. Pipes, Krótka historia rewolucji rosyjskiej, Warszawa 1995, s. 45; por. idem, Rewolucja 

rosyjska, Warszawa 2006, s. 179. 
73 L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 333.  
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występowanie ze wspólnot stawało się najbardziej dogodne dla chłopów bogatych, 

którzy użytkowali większe nadziały i głównie oni mogli zakładać gospodarstwa o typie 

chutorów, na co im też udzielał pożyczek utworzony w tym celu Bank Włościański. 

Przeprowadzeniem reform zajęły się specjalne komisje powiatowe. Jednak realizację 

reform hamował opór wielu członków wspólnot gminnych i niektórych ugrupowań 

politycznych, przebiegała ona bardzo nierówno, najlepiej na terytoriach ze stosunkowo 

młodą tradycją rodzinnego władania ziemią, np. w guberniach noworosyjskich. 

Stołypinowska reforma agrarna nie dała do upadku caratu w pełni oczekiwanych 

rezultatów, zabrakło bowiem na nie czasu. Warto jednak zaznaczyć, iż w jej wyniku w 

ciągu kilku lat nastąpił wydatny wzrost produkcji rolnej. Reforma była też przyczyną 

dalszej pauperyzacji mas biednego chłopstwa, jednak nie ulega wątpliwości fakt 

stanowczego zerwania z anachronizmem w rolnictwie i przyśpieszenia przez rząd 

rosyjski rozwoju kapitalistycznych na wsi.  

Jako premier rządu, Piotr Stołypin usiłował przekonać społeczeństwo, że nie 

rezygnuje z reform, a zmiany są konieczne i będą systematycznie wprowadzane w 

życie, jednak po uśmierzeniu anarchii, zgodnie z formułą: „…najpierw uspokojenie, a 

potem reformy”
74

. Zgodnie z tą zasadą, w latach 1906-1911 wprowadzał on kolejne 

reformy, modernizując gospodarkę i życie społeczne Rosji w kierunku nowoczesnego 

państwa i społeczeństwa, z wciąż silną pozycją władzy cara. Tym celom służyło m.in. 

ograniczenie w 1910 r. praw rządu fińskiego i wprowadzenie ziemstw w guberniach 

zachodnich na podstawie kurii narodowościowej; zaczęto też debatować nad 

wyodrębnieniem Chełmszczyzny. W takiej atmosferze prowadzono dyskusje nad 

projektem wprowadzenia ziemstw w guberniach zachodnich, i premier zdecydował się 

ostatecznie ograniczyć liczbę guberni do sześciu. Duma przyjęła projekt w 1910 r., a 

Rada Państwa po dyskusji nad projektem odrzuciła go w marcu 1911 r.  

Stołypin przedstawił carowi prośbę o dymisję, jednak zgadzał się pozostać na 

tym stanowisku tylko pod warunkiem rozpuszczenia obu izb na kilka dni, umożliwiając 

w ten sposób przeprowadzenie projektu ustawy o ziemstwach. Niemal nikt nie miał 

wątpliwości, że Stołypin odejdzie. Tymczasem Mikołaj II ugiął się i wyraził zgodę 

nawet na tak daleko idące żądania. Jednak naruszenie obowiązujących ustaw oburzyło 

wszystkich, głównie w Dumie i Radzie Państwa. Odwrócili się od Stołypina nawet 

„oktiabryści” i popierający go dotąd konsekwentnie ich lider – Aleksandr Guczkow, 

który zrzekł się funkcji przewodniczącego Dumy. O odejściu Stołypina mówiono coraz 

uporczywiej i on sam zdawał już sobie z tego sprawę. 14 września (1 września) 1911 r. 

Stołypin został ciężko ranny przez eserowca mającego powiązania z Ochraną Dymitra 

Bogrowa w Kijowie w trakcie przedstawienia galowego opery Rimskiego-Korsakowa 

Baśń o carze Sułtanie i zmarł 5 (18) września 1911 r. 75 . Po śmierci Stołypina 

premierem został Władimir Kokowcow.  
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 Ibidem, s. 340-341. 
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 Ibidem, s. 344. 
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Rząd Piotra Stołypina był pierwszym, który rozpoczął w Rosji szerokie reformy 

od czasu „cara wyzwoliciela”, Aleksandra II. Zmiany w państwie i w społeczeństwie 

były konieczne, ponieważ inaczej trudno było myśleć o pogodzeniu carskiego 

samowładztwa z instytucjami przedstawicielskimi. Podczas polemiki z posłem SDPRR 

w Dumie, Stołypin stwierdził: „Przeciwnicy państwowości chcieliby wybrać drogę 

radykalizmu, uwolnić się od historycznej przeszłości Rosji, od jej kulturalnych tradycji. 

Pragną wielkich wstrząsów. My pragniemy Wielkiej Rosji”
76

. Jako szef rządu zdawał 

on sobie doskonale sprawę, że reformy, które zamierzał wprowadzić w ogromnym 

kraju, jakim było Imperium Rosyjskie wymagały spokoju i ładu społecznego, jako 

warunku par excellence do ich wprowadzenia. W wywiadzie prasowym Stołypin 

zaapelował do lewicowych ekstremistów: „Dajcie państwu dwadzieścia lat 

wewnętrznego i zewnętrznego spokoju, a nie poznacie obecnej Rosji”77. Z perspektywy 

lat trzeba przyznać, że jako polityk i wybitny, rosyjski mąż stanu Piotr Stołypin miał 

rację – realizacja jego programu społeczno-ekonomicznego mogła zapobiec bodaj 

największemu nieszczęściu, jakie spotkało Rosję w 1917 r.  

Po upadku pierwszej rewolucji, w latach 1907-1912 rosyjski ruch rewolucyjny 

stracił swój pierwotny impet. Partia bolszewicka bezkompromisowo kroczyła własną 

drogą, niektórzy działacze opuścili jej szeregi infiltrowane wręcz na najwyższym 

szczeblu przez Ochranę. Po upadku caratu okazało się, że agentem Ochrany był 

przewodniczący organizacji krajowej SDPRR Polak, Roman Malinowski, postawiony 

na tej funkcji przez przebywającego na emigracji Lenina, o działalność agenturalną na 

rzecz Ochrany podejrzewano też Stalina. Wielu ludzi, przedtem aktywnie 

sympatyzujących z rewolucyjnymi ideami, przestawało się zajmować jakąkolwiek 

działalnością i często przechodziło do pracy w przemyśle, handlu lub nawet w aparacie 

państwowym. Mienszewicy występowali z koncepcją likwidacji organizacji 

konspiracyjnej i utworzenia partii legalnej. Sytuację komplikowali działacze 

bolszewiccy, którzy występowali przeciw legalnym środkom walki, żądając odwołania 

posłów SDPRR (b) z Dumy Państwowej i wycofania się przedstawicieli tej partii ze 

związków zawodowych78.  

Duże znaczenie dla dalszego rozwoju socjaldemokracji miała VI 

Ogólnorosyjska Konferencja SDPRR, która odbyła się 5-17 (18-30) stycznia 1912 r. w 

Pradze z udziałem niemal wyłącznie bolszewików. Konferencja położyła kres 

dotychczasowej formalnej jedności bolszewików i mienszewików w ramach tej samej 

organizacji i wyodrębniła oddzielną partię bolszewicką – SDPRR (b), wybierając nowy 

Komitet Centralny z Leninem na czele. Jej organem stał się wychodzący od 22 kwietnia 

(5 maja) 1912 r. w Petersburgu legalny dziennik „Prawda”
79

.  
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Kolejny wzrost fali mchu rewolucyjnego wiąże się z wydarzeniami, które miały 

miejsce w pierwszej połowie 1912 r. w kopalniach złota nad Leną i w różnych innych 

punktach jej dorzecza. Rozrzucone na dużych przestrzeniach stanowiska wydobycia 

złota należały do bardzo wpływowego Towarzystwa Akcyjnego „Lenzoto”, w którego 

akcjach znaczne udziały mieli przemysłowcy angielscy, a także wyżsi urzędnicy 

rosyjscy i członkowie rodziny carskiej. Ciężkie warunki pracy doprowadziły do 

wybuchu w marcu 1912 r. strajku w kopalni Andrijewskiej, położonej nad rzeką 

Bodajbo, w guberni irkuckiej, do którego przystąpiło około 8 tys. robotników. Całą 

akcją kierował Komitet Strajkowy, działało tzw. Biuro Centralne, w którego skład 

weszli też działacze bolszewiccy. Górnicy zażądali 8-godzinnego dnia pracy, 30 proc. 

podwyżki płac oraz zniesienia systemu kar i pracy w dni świąteczne. Jednak podczas 

strajku policja aresztowała bolszewickich członków Biura Centralnego. W celu 

wymuszenia ich zwolnienia 4 (17) kwietnia 1912 r. kilka tysięcy górników wraz z 

rodzinami wyruszyło z Andrijewska do Leńska, miejscowości, w której mieściła się 

prokuratura, areszt, ale również stacjonowały oddziały wojskowe. Jednak wojsko 

otworzyło ogień do uczestników pochodu – w wyniku masakry łącznie zginęło i było 

rannych 500 osób, w tym wiele kobiet i dzieci
80

.      

Kilka dni później zaczęły się w całej Rosji mityngi, demonstracje i strajki. Ich 

zasięg był tak szeroki, że w jednym tylko tygodniu zastrajkowało 300 tys. ludzi. Na 

interpelację w Dumie minister spraw wewnętrznych Aleksandr Makarow odpowiedział: 

„tak było i tak będzie w przyszłości”, co musiało jeszcze bardziej rozdrażnić klasę 

robotniczą; podczas kolejnych wieców ich uczestnicy zażądali zwołania Konstytuanty. 

Po krótkim okresie względnego spokoju jesień przyniosła znowu sporo wystąpień, 

m.in. w związku z wyborami do IV Dumy. Akcje strajkowe nie ustawały do wybuchu 

pierwszej wojny światowej, a ich wpływ na społeczeństwo wzmagał się w miarę 

dalszego rozwoju i usprawniania systemu informacyjnego. W 1912 r. strajkowało 

milion osób, w roku następnym 1070 tys. w pierwszych siedmiu miesiącach 1914 r. – 

1,3 mln81. 

Ważne znaczenie miała też sytuacja międzynarodowa Rosji na początku XX w. 

Po zwycięskiej wojnie z Turcją lat 1877-1878 była początkowo korzystna, jednak 

stosunki polityczne z Niemcami i Austro-Węgrami były coraz bardziej napięte. W 1879 

r. Niemcy podpisały układ sojuszniczy z Austro-Węgrami, zaś w 1882 z Włochami, 

tworząc blok Państw Centralnych (Trójprzymierze), którego ostrze wojskowe było  

skierowane przeciwko imperialnym planom Anglii, Francji, Rosji, USA i Japonii. Ze 

względu na położenie geostrategiczne, wojskowe i bogactwa naturalne – głównie złoża 

ropy naftowej – Półwysep Bałkański, podobnie, jak i obszar Bliskiego Wschodu – był 

penetrowany gospodarczo przez kapitał niemiecki i w mniejszym stopniu austro-
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węgierski, co generowało konflikt interesów w stosunkach rosyjsko-tureckich na 

Bałkanach i rosyjsko-angielskich na Bliskim Wschodzie. 

Po koniec XIX w. zarówno Rosji, jak i Francji zależało na osłabieniu 

potencjału militarno-gospodarczego Niemiec, które 20 lat po zjednoczeniu były 

tygrysem Europy i stanęły do wyścigu o kolonie w Azji Południowo-Wschodniej 

(Chiny) oraz w Afryce Zachodniej i Wschodniej. W celu zabezpieczenia się przed 

agresją ze strony Niemiec w 1891 r. Rosja podpisała układ o sojuszu polityczno-

wojskowym, a w 1892 r. oba państwa podpisały tajną konwencję wojskową. W  1904 r. 

został też zawarty sojusz francusko-brytyjski, a  18 (31) sierpnia 1907 r. w Petersburgu 

został podpisany rosyjsko – brytyjski układ polityczny i tym samym powstał blok 

Ententy (Trójporozumienie)82.  

W dniu 28 maja (10 czerwca) 1908 r. car Mikołaj II spotkał się z królem 

brytyjskim, Jerzym V w Rewlu, a rozmowy dotyczyły sojuszu z Wielką Brytanią i 

zawarcia konwencji wojskowej, jednak car nie podpisał jej w obawie przed 

przyspieszeniem wojny. Kiedy w lipcu 1908 r. Austro-Węgry dokonały aneksji Bośni i 

Hercegowiny, włączając jej obszar w granice monarchii habsburskiej, co doprowadziło 

do protestów Rosji i dopiero w marcu 1909 r. pod wpływem ultimatum niemieckiego 

rząd rosyjski zaakceptował tę aneksję. Do kolejnych napięć doszło w Europie w 1911 

r., podczas kryzysu marokańskiego, jednak wówczas Rosja udzieliła poparcia Francji w 

sporze z Niemcami o Maroko. Sojusze z Francją i Wielką Brytanią Rosja postanowiła 

wykorzystać w perspektywie nadchodzącej wojny do ostatecznej likwidacji Austro-

Węgier i osmańskiej Turcji oraz do zbudowania geopolitycznej strefy wpływów na 

obszarach zwarcie zamieszkałych przez narody słowiańskie celem utworzenia Federacji 

Słowiańskiej. Była to idea imperium eurazjatyckiego, sięgającego od Łaby do Chin, a 

wyżej wspomniana Federacja Słowiańska miała być w założeniach jej autorów – 

Nikołaja Danilewskiego, Fiodora Tutczewa, czy Iwana Dusinskiego – częścią 

imperialnych zamierzeń Rosji
83

. Strategiczne plany wojenne, opracowywane przez 

dowództwo rosyjskie w latach 1890-1914 uwzględniły owe koncepcje, a w lecie 1914 r. 

rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły ich realizację.   

W związku z tym, już od początku XIX w. Rosja prowadziła geopolitykę 

zdobywania strefy wpływów na Bałkanach i umacniania tam swojej pozycji, co wiązało 

się ideą panslawizmu – zjednoczenia narodów słowiańskich pod berłem cara Rosji. Na 

początku 1912 r., za sprawą dyplomacji rosyjskiej doszło do zawarcia sojuszu 

bułgarsko-serbskiego, którego ostrze było skierowane przeciwko Turcji. W układzie 

zawarto tajne punkty dodatkowe, w których strony sprecyzowały sposób podziału 

terytoriów, które miały zostać w najbliższej przyszłości zdobyte w wojnie z Turcją. Po 

przystąpieniu do tego układu Grecji sytuacja uległa zaostrzeniu, a stało się to wbrew 

stanowisku Rosji, zmierzającej wprawdzie do wywołania konfliktu państw bałkańskich 
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z Turcją, lecz dopiero po przeprowadzeniu przygotowań wojennych. W połowie 1912 r. 

wybuchło powstanie w Albanii i Macedonii, a gdy Turcja odpowiedziała na nie 

masakrami ludności, doszło do wojny; pierwsza wystąpiła przeciw Turcji Czarnogóra, a 

następnie stanęły po jej stronie państwa związku bałkańskiego, który tworzyły Serbia, 

Bułgaria i Grecja. 

Pierwsza wojna bałkańska, która toczyła się w latach 1912-1913 zakończyła się 

zwycięstwem sojuszników, nie potrafili oni jednak porozumieć się w sprawie podziału 

dobytych terytoriów. Przeciwne interesy geopolityczne wśród niedawnych wrogów 

spowodowały wybuch drugiej wojny bałkańskiej w 1913 r., zakończonej porażką 

Bułgarii, która po zawarciu pokoju w Bukareszcie w sierpniu 1913 r. musiała poczynić 

ustępstwa na rzecz sojuszników, po których stronie stanęła Turcja84. 

Mimo zakończenia obu wojen, wrzenie w tzw. „kotle bałkańskim” osiągnęło 

zenit. Turcja poniosła duże straty w pierwszej wojnie bałkańskiej, Bułgaria w drugiej, a 

Serbia nie uzyskała dostępu do Adriatyku, od którego oddzielały ją należąca do Austrii 

Dalmacja oraz Czarnogóra i Albania, która od 1913 r. była niepodległym państwem; z 

kolei zaludniona głównie przez Serbów Bośnia i Hercegowina została w 1908 r. 

zaanektowana przez Austro-Węgry. Przeciwieństwa między Serbią i Austro-Węgrami 

były bodaj najostrzejsze i na tym tle doszło do wydarzenia, które stało się bezpośrednią 

przyczyną wybuchu pierwszej wojny światowej. Podczas wizyty w Sarajewie, 28 

czerwca 1914 r. Gawriło Princip zastrzelił następcę tronu austro-węgierskiego, 

arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Rząd Austro-Węgier dał Serbii miesięczne 

ultimatum w sprawie wyjaśnienia okoliczności zamachu i Serbia przyjęła znakomitą 

większość warunków z wyjątkiem punktu, który dotyczył prowadzenia śledztwa przez 

śledczych CK Austro-Węgier na terytorium Serbii. W odpowiedzi 28 lipca 1914 r. 

Austro-Węgry wypowiedziały Serbii wojnę, a dwa dni potem car podpisał dekret o 

powszechnej mobilizacji. 1 sierpnia (19 lipca) Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, 

następnie uczyniły to Austro-Węgry, do wojny zostały też wciągnięte Belgia, Francja, 

Anglia i Japonia po stronie Ententy, a w listopadzie Turcja po stronie Państw 

Centralnych.  

Wypowiedzenie Rosji wojny przez Niemcy wywołało wielką falę 

patriotycznego entuzjazmu wśród znacznej części społeczeństwa rosyjskiego, a władze 

zaczęły zacierać wszelkie ślady wpływów niemieckich w Rosji przed 1914 r.
85

. Jednak 
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w chwili jej wybuchu Rosja nie była jeszcze do niej należycie przygotowana, reforma 

sił zbrojnych miała zostać zakończona w 1917 r.86. Uwidoczniło się to na początku 

wojny, kiedy w dniach 26-30 sierpnia 1914 r. rosyjska I Armia gen. Aleksandra 

Samsonowa została rozbita przez przeważające siły niemieckie pod Tannenbergiem, na 

terenie Prus Wschodnich. Samsonow popełnił samobójstwo, natomiast oddziały II 

Armii gen. Pawła Renkenkampfa po dużych stratach własnych wycofały się z Prus 

Wschodnich. Klęska miała jednak i pewien aspekt pozytywny w skali całej wojny, 

ponieważ wojska niemieckie zostały przetransportowane na front wschodni z 

zachodniego, a w konsekwencji zabrakło ich podczas decydującej o losach Francji 

bitwie nad Marną87. 

Jednocześnie rozpoczęły się zaciekłe walki w Galicji Wschodniej. Po 

początkowych sukcesach wojsk austro-węgierskich Rosjanie przełamali front i wyparli 

Austriaków na zachód we wrześniu 1914 r. opanowali Halicz i Lwów, okrążyli 

Przemyśl i przeszli San, a setki tysięcy żołnierzy austriackich znalazło się w niewoli 

rosyjskiej. Na przełomie lat 1914-1915 front stanął na linii Tarnów-Gorlice; obie 

miejscowości również zostały zdobyte przez Rosjan. Po ciężkim i krwawym oblężeniu, 

22 marca 1915 r. skapitulował też Przemyśl
88

. 

Po wielu miesiącach przygotowań strategiczno-logistycznych, 2 maja 1915 r. 

wojska niemieckie i austriackie przerwały po huraganowym ogniu artyleryjskim linie 

rosyjskie pod Gorlicami, dwa tygodnie później wyparły Rosjan za San, zaś w czerwcu 

odbiły Przemyśl i Lwów. Potem nastąpiło wyparcie wojsk rosyjskich z Królestwa i 

Litwy: 5 sierpnia padła Warszawa, w połowie tego miesiąca Kowno, we wrześniu 

Wilno, prócz tego zajęto też znaczną część Łotwy, z wyjątkiem Rygi. W rezultacie tych 

działań pod koniec 1915 r. front wschodni przebiegał od Zatoki Ryskiej łukiem do 

Dyneburga, a potem na południe, przez Baranowicze, Pińsk, Tarnopol do granicy z 

Rumunią
89

. W lecie 1915 r. sytuacja wojenna Rosji pogorszyła się na tyle, że trzy 

miesiące po klęsce gorlickiej, 23 sierpnia (5 września) 1915 r. ze stanowiska 

                                                                                                                                                            

niemieckich w Rosji: we wrześniu 1914 r. władze zmieniły nazwę stolicy kraju z Petersburga na 

Piotrogród i zamknęły wychodzące gazety niemieckie, potem zaczęły w spisach towarzystw 

naukowych wykreślać nazwiska uczonych niemieckich i austriackich; po kilku miesiącach 

dekret o przymusowym wywłaszczeniu wychodźców z Niemiec i Austro-Węgier w szerokim 

pasie pogranicznym oraz inne rozporządzenia o podobnym charakterze. Równocześnie wielu 

Rosjan zmieniało brzmiące z niemiecka nazwiska, w tym wyżsi urzędnicy państwowi, jak np. 

oberprokurator Synodu Władimir Sabler, który zmienił swoje nazwisko na Diesiatowski. W 

połowie 1915 r., po klęskach poniesionych na froncie, dokonano w Moskwie pogromu sklepów i 
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rosyjskiego głównodowodzącego został odwołany wielki książę Mikołaj Mikołajewicz, 

a objął je osobiście car Mikołaj II, mimo że prawie wszyscy ministrowie prosili go, aby 

od tego zamiaru odstąpił90.  

Tymczasem poniesione klęski odbiły się niekorzystnie na sytuacji wewnętrznej 

Rosji. O ile na początku wojny car zwołał nadzwyczajną sesję Dumy Państwowej, 

wszyscy posłowie z wyjątkiem socjaldemokratów głosowali za kredytami wojennymi 

dla rządu i sił zbrojnych. Nieco inaczej wyglądała już sesja Dumy w styczniu 1915 r. – 

wprawdzie i wtedy posłowie przyjęli budżet i uchwalili kredyty przeważającą 

większością głosów, lecz już np. trudowicy wstrzymali się od głosowania. Wkrótce 

jednak rozeszły się niepokojące pogłoski o zdradzie i szpiegostwie, a społeczeństwo 

dowiedziało się o straceniu 19 marca 1915 r., o godzinie 3.13 na Cytadeli Warszawskiej 

tłumacza 10 Armii, ppłk. Siergieja Miasojedowa, który miał rzekomo prowadzić 

działalność szpiegowską91. Po upadku Przemyśla doszło do wspomnianych zaburzeń w 

Moskwie. Opinia publiczna łączyła klęski na froncie z osobą ministra wojny, gen. 

Władimira Suchomlinowa, który w czerwcu 1915 r. został pozbawiony stanowiska na 

polecenie cara; objął je bardziej operatywny gen. Aleksiej Poliwanow
92

. Od końca 1915 

r. również do walczących na frontach żołnierzy zaczęły docierać pogłoski o zdradzie w 

najwyższych kręgach władzy, co powszechnie wiązano z niemieckim pochodzeniem 

carycy Aleksandry, a pośrednio również z wszechwładną pozycją „świętego starca” na 

dworze carskim Grigorija Rasputina93.   

Od połowy 1915 r. coraz śmielej występowali z różnymi postulatami 

przemysłowcy rosyjscy, pozbawieni dotąd możliwości uczestnictwa w organach 

władzy. Sytuacja na froncie wymagała jak najszybszego przestawienia produkcji 

przemysłowej na potrzeby wojny, a tego nie można było zrobić bez pełnego wsparcia 

tego środowiska. W czerwcu 1915 r. ukonstytuował się Komitet Wojskowo-

Przemysłowy z Aleksandrem Guczkowem, jednak jego kierownictwo powołało wielką 

sieć komitetów terenowych, za którego pośrednictwem zamówienia rządowe 

dochodziły do poszczególnych przedsiębiorstw. Oprócz Komitetu na początku wojny 

                                                           
90

 Dowódcy rosyjscy słuszne obawiali się, że w wypadku dalszych klęsk narażony będzie na 

szwank prestiż monarchy, niemiał on ponadto umiejętności wojskowych, potrzebnych do 

prowadzenia wojny. Nie jest wykluczone, że w grę wchodziły bardzo szeroko zakrojone, bo 

sięgające aż tronu, plany osobiste Mikołaja Mikołajewicza, jego odwołania z funkcji 

Naczelnego Wodza domagała się również carowa Aleksandra. Po odwołaniu z funkcji 

Naczelnego Wodza Mikołaj Mikołajewicz został mianowany namiestnikiem Kaukazu (po 

Woroncowie-Daszkowie) i jednocześnie naczelnym dowódcą tamtejszego frontu, a wraz z nim 
odszedł na Kaukaz szef sztabu, gen. Nikołaj Januszkiewicz, a jego stanowisko objął gen. 

Michaił Aleksiejew – zob. ibidem, s. 371. 
91

 W. C. Fuller, Prawdziwy koniec carskiej Rosji. Szpiegomania i zmierzch imperium, Warszawa 

2008, s. 13-15. 
92

 Ibidem, s. 256-257. 
93 Zob. O. Figes, Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891-1924, Wrocław 2009, s. 294-295, 

302-303. 
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powstały jeszcze Wszechrosyjski Związek Ziemski i Wszechrosyjski Związek Miast – 

oba związki opiekowały się rannymi i chorymi żołnierzami, a od połowy 1915 r. 

przystąpiły też do zaopatrywania armii w sprzęt, broń i materiały wojenne, tworząc 

wspólny komitet – Ziemgor. Wszystkie organizacje subsydiowało państwo, szafując 

setkami milionów rubli po to, aby zwiększyć chaos i podciąć własną egzystencję. 

Ciągle jednak nie były to ustępstwa polityczne, dlatego przemysłowcy zaczęli 

stawiać żądania w Komitecie Wojskowo-Przemysłowym, w Dumach Miejskich i w 

ziemstwach: żądali zmian w gabinecie i powołania rządu cieszącego się „zaufaniem 

społeczeństwa”. W sierpniu 1915 r. krytyczne wobec polityki rządu frakcje Dumy i 

Rady Państwa utworzyły Blok Postępowy jako główny ośrodek opozycji. Napór ze 

strony Bloku był coraz silniejszy i w kołach rządowych zaczęto myśleć o znalezieniu 

jakichś dróg wyjścia – niebezpieczeństwo to można było stosunkowo łatwo zażegnać, 

powołując kilku działaczy opozycyjnych skład Rady Ministrów. We wrześniu jednak 

nastąpiło odroczenie sesji Dumy do początku 1916 r. 

Po burzliwych pierwszych miesiącach 1914 r. nastąpiło tak znaczne osłabienie 

ruchu robotniczego, że od sierpnia do grudnia włącznie strajkowało w całej Rosji 

najwyżej kilkadziesiąt tysięcy osób, To przejściowe uspokojenie, analogicznie jak w 

pierwszej fazie wojny rosyjsko-japońskiej lat 1904-1905, nie trwało długo, ponieważ 

już w 1915 r. liczba strajkujących znowu wzrosła, przekraczając pół miliona. Podczas 

strajków w Kostromie w czerwcu i Iwanowo-Wozniesieńsku w sierpniu 1915 r. doszło 

do krwawych masakr robotników przez oddziały wojska i policji, również we wrześniu 

trwały strajki polityczne z udziałem 150 tys. robotników w Piotrogrodzie i 90 tys. w 

Moskwie, przez co ożywiła się działalność związków zawodowych
94

. 

Tocząca się wojna zmusiła gospodarkę rosyjską do nadzwyczajnych wysiłków, 

które przyniosły efekty w 1916 r., w postaci szybkiego wzrostu wszystkich 

najważniejszych wskaźników produkcji przemysłowej (analogiczna sytuacja 

powtórzyła się w czasie drugiej wojny światowej w ZSRR, gdzie od końca 1942 r. 

zaczęła wzrastać produkcja przemysłu zbrojeniowego z uruchomionych na Uralu i 

Syberii zakładów przemysłowych). Pomimo rozwinięcia na ogromną skalę 

wytwórczości broni i artykułów wojskowych armia cierpiała jednak na ich niedostatek, 

który określano, jako „głód amunicyjny”. Była to jednak wina nie przemysłu, a 

nieudolności kwatermistrzostwa, fatalnej logistyki i trudności transportowych. Niemałe 

znaczenie miał bałagan organizacyjny, który wynikał z ożywionej, ale nie zawsze 

przemyślanej i zharmonizowanej z istotnymi potrzebami działalności Komitetu 

Wojskowo-Przemysłowego czy Ziemgoru. Niezależnie od zaopatrzenia frontu, sytuacja 

w kraju ulegała stałemu pogorszeniu: wzrastały ceny podstawowych artykułów, co 

generowało ich spekulację, coraz trudniej było o żywność, zwłaszcza w miastach 

uprzemysłowionych, a z drugiej strony fabrykanci żądali od załóg przedsiębiorstw 

                                                           
94 L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 371-372.  
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nadmiernego wysiłku, przedłużali dzień pracy, oraz eksploatowali pracę kobiet i 
dzieci95.  

Trudne też było również położenie mieszkańców wsi, gdzie zaczęła się kolejna 
fala chłopskich buntów, niszczenia dworów i obiektów gospodarczych. Życie 
wewnętrzne kraju komplikowały też setki tysięcy uciekinierów, co było związane z 
ewakuacją fabryk w latach 1914-1915, głównie z Królestwa Polskiego i Ziem 
Zabranych. Po klęskach wojennych 1915 r. przybyli oni w głąb Rosji. Wśród nich byli 
też liczni Żydzi, którzy opuścili dotychczasowe strefy osiedlenia; ich znaczne skupiska 
znalazły się m.in. w Piotrogrodzie, Moskwie i na Syberii. W 1917 r. znaczna część tej 
grupy narodowej opowiedziała się po stronie bolszewików, biorąc często odwet za 
antyżydowską politykę caratu i liczne pogromy ludności żydowskiej przełomu XIX i 
XX wieku, z kiszyniowskim z 1903 r. na czele96.    

Rok 1916 przyniósł w Rosji znaczny wzrost produkcji w przemyśle 
zbrojeniowym, ale i to już nie wystarczało zwłaszcza, że ogólny rozstrój gospodarczy 
nadal się pogłębiał. Ogólne niezadowolenie odzwierciedliło się pod wpływem 
rewolucyjnego fermentu w kilkakrotnie powracających falach potężnych strajków 
politycznych i ekonomicznych. W 11 rocznicę, „krwawej niedzieli” 9 stycznia 1916 r. 
strajkowało w samej stolicy prawie 70 tys. robotników, a rok później – w styczniu 1917 
r. już 145 tys., a w innych miastach Rosji strajki styczniowe objęły 270 tys. robotników, 
w lutym, zatem ostatnim miesiącu egzystencji caratu – aż 400 tys. W tej sytuacji, na 
początku 1916 r. został zdymisjonowany rząd Iwana Goremykina, a nowym premierem 
został Boris Stürmer, nielubiany i niepopularny; zarzucano mu przy tym niemieckie 
pochodzenie; zmiana nazwiska na Panin też niewiele mu pomogła. Zwołaną sesję 
Dumy Państwowej ponownie wypełniały spory między przedstawicielami skrajnej 
prawicy i członkami Bloku Postępowego. W marcu odbyły się zjazdy Związku 
Ziemstw i Związku Miast, na których delegaci uchwalili rezolucję dotyczącą 
konieczności powołania „rządu zaufania społecznego”. Sytuację polityczną 
komplikował fakt nieprawdopodobnych wpływów na dworze Grigorija Rasputina. Car 
spędzał wiele czasu w kwaterze głównej w Mohylewie, a podczas jego nieobecności 

                                                           
95 Ibidem, s. 372. 
96 Do pogromu w Kiszyniowie doszło 19 i 20 kwietnia 1903 r. Poprzedził go sześcioletni cykl 
fałszywych oskarżeń wobec Żydów w jedynej i sponsorowanej przez władze gazecie 
Besarabiec. Wiosną 1903 r. zabójstwo chłopca i samobójstwo dziewczynki lokalna 
administracja rosyjska przedstawiła, jako rzekome mordy rytualne dokonane przez Żydów. 
Doprowadziło to do pogromu, podczas którego uczestnicy zamordowali 47 Żydów, 92 osoby 
zostały ciężko ranne, 500 lekko, zaś 1300 domów i sklepów splądrowano. Policjanci, wobec 
braku rozkazów, podzielili się na broniących ofiar, uczestniczących w pogromie i 
nieinterweniujących. Drugiego dnia wydarzeń policja otrzymała rozkaz rozbrajania wyłącznie 
żydowskich grup samoobrony, zaś wojsko rozpoczęło zaprowadzanie porządku po 36 godzinach 
od początku zajść. W trakcie procesu oskarżonych skazano na bardzo niskie kary. Wydarzenia te 
wywołały falę potępienia wśród społeczności międzynarodowej – zob. J.D. Klier, S. Lambroza, 
Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modern Russian History, Cambridge 2004, s. 202. 
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rządy spoczywały właściwie w ręku carowej, która obdarzała Rasputina 

nieograniczonym zaufaniem, realizując różne, głównie personalne sugestie „świętego 

starca”. Ingerencja Rasputina była coraz większa, obejmowała wręcz nominacje 

ministrów, w związku z czym wzmagała się stale nienawiść do jego osoby, nawet w 

kołach prawicowych; uważano, że ponosił on znacznej mierze winę za panujący w 

kraju zamęt, nazywano go szpiegiem niemieckim, potępiano za skandaliczny tryb życia. 

W ogóle coraz głośniej i częściej mówiono o zdradzie, posądzano o nią także carową i 

wiele osób z jej otoczenia, nie milkły pogłoski o winie ministra wojny, gen. Władimira 

Suchomlinowa, którego 20 kwietnia 1916 r. aresztowali funkcjonariusze Ochrany, 

jednak na polecenie Mikołaja II 12 października został zwolniony z Twierdzy 

Pietropawłowskiej i umieszczony w areszcie domowym, w którym przebywał do 

wybuchu rewolucji lutowej w 1917 r.97. 

Po dłuższej przerwie Naczelne Dowództwo rosyjskie zdecydowało się podjąć 

działania ofensywne na froncie południowo-zachodnim, a uderzeniem dowodził gen. 

Aleksiej Brusiłow. Mimo ogromnego początkowo sukcesu i przełamania w pierwszych 

dniach czerwca frontu austriackiego pod Łuckiem, po zaciekłym kontrataku wojsk 

niemieckich od strony Kowla, linia frontu ustabilizowała się nad Stochodem. Cała 

ofensywa miała duże znaczenie prestiżowe, przyprawiła Niemców, a zwłaszcza 

Austriaków, o poważne straty, lecz nie zadecydowała o losach frontu, który tylko 

nieznacznie zesunął się na zachód. Uważa się jednak, że był to wysiłek ponad skromne 

możliwości; ofensywa Brusiłowa złamała wprawdzie kręgosłup wojsk austro-

węgierskich, ale też wyczerpała siły nacierających armii rosyjskich, czego skutki dały 

się odczuć w 1917 r.
98

. Pomyślnie przebiegały też w 1916 r. operacje rosyjskie na 

froncie kaukaskim. W lutym wojska rosyjskie zdobyły Erzerum, a na wiosnę 

Trapezunt, zabezpieczając Transkaukazję i wiążąc przez to połowę wojsk tureckich.  

W drugiej połowie 1916 r., gdy przestały nadchodzić z frontu wieści o 

zwycięstwach, nastroje społeczne stały się fatalne, a car dymisjonował kolejnych 

ministrów – w grudniu tr. powołał ostatniego premiera carskiej Rosji – księcia Nikołaja 

Golicyna. Nadciągający kryzys systemu zauważali posłowie w Dumie Państwowej, 

którzy coraz śmielej krytykowali władze za źle prowadzoną politykę wewnętrzną i 

zagraniczną, oraz za kolejne klęski wojenne na frontach. 1 listopada 1916 r. przywódca 

kadetów, Pawieł Milukow nie wahał się, mówiąc o działalności rządu, zapytać 

retorycznie „głupota czy zdrada”? W nocy 16/17 grudnia 1916 r. zamordowano 

Rasputina po zwabieniu go do pałacu ks. Feliksa Jusupowa w Piotrogrodzie.  

Jednak car i carowa nie godzili się na ustępstwa wobec społeczeństwa, 

konsekwentnie odmawiając powołania rządu spośród polityków opozycji 

parlamentarnej. W takiej sytuacji dojrzewać zaczęła koncepcja przewrotu pałacowego – 

opozycyjni posłowie zamierzali zmusić cara do abdykacji i powołać na tron jego brata, 

                                                           
97 W. C. Fuller, op. cit., s. 273-274. 
98 L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 373-374. 
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Michała, lub wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza; spiskowcy mówili również o 

ewentualnym powierzeniu korony małoletniemu carewiczowi Aleksemu na zasadzie 

regencji, która miała obowiązywać do osiągnięcia przez niego pełnoletniości. W 

grudniu 1916 r. odbyło się w Moskwie w tej sprawie zebranie wtajemniczonych pod 

przewodnictwem znanego działacza ziemskiego i przewodniczącego „Ziemgoru”, 

przyszłego pierwszego premiera Rządu Tymczasowego, ks. Gieorgija Lwowa. 

Uczestnicy spotkania przyjęli propozycję zwrócenia się w sprawie objęcia władzy do 

wielkiego ks. Mikołaja Mikołajewicza, który miał jednak odmówić. Tym bardziej 

zależało im na jak najszybszym wykonaniu planu, gdyż obawiali się zawarcia 

separatystycznego pokoju z Państwami Centralnymi, co oznaczało wyrzeczenie się 

nowych nabytków terytorialnych, zwłaszcza Konstantynopola. Z tego względu 

spiskowcy mogli liczyć na uznanie przez kraje Ententy nowego rządu – pod warunkiem 

udanego przewrotu 99 . Nie zrealizowali oni swoich zamiarów, gdyż ubiegły ich 

wydarzenia rewolucji lutowej 1917 r.  

Drugą grupą zainteresowaną reformami lub obaleniem carskiego absolutyzmu 

była liberalna burżuazja rosyjska, która zamierzała wykorzystać do tego celu strajki 

robotnicze w stolicy. Od połowy lutego 1917 r. strajki w stolicy praktycznie nie 

ustawały: 23 lutego (8 marca) uczestniczyło w nich już 90 tys. robotników. Na domiar 

złego, w stolicy imperium zabrakło przejściowo chleba, co spowodowało, że na ulice 

wyszły rozwścieczone kobiety i pojawiły się transparenty, na których widniały hasła 

wzywające do zaprzestania wojny. Następnego dnia w strajkach i często samorzutnych 

demonstracjach wzięło już udział 200 tys. osób. Według badań Edwarda 

Wiśniewskiego demonstracje te miały nieoficjalne kierownictwo polityczne, ponieważ 

stały za nimi grupy liberalnych przemysłowców rosyjskich. Zgodnie z planem z 1914 r. 

zamierzali oni wciągnąć masy do walki o władzę. W planie tym zakładali: zmuszenie 

Mikołaja II do ustępstw politycznych i reform w państwie poprzez: wystąpienia i strajki 

robotnicze, bunty chłopskie, demonstracje przemysłowców i drobnomieszczaństwa i 

odpowiednią kampanię propagandową ze strony liberalnej prasy – podobnie, jak to 

miało miejsce na przełomie lat 1904-1905. Działania kół reformatorskich zostały 

jednak zastopowane po wybuchu wojny, ale na skutek niekorzystnego rozwoju sytuacji 

polityczno-ekonomicznej i przebiegu wojny, liberałowie rosyjscy wrócili do tych 

planów i ostatecznie postanowili zmusić dwór carski do reform lub drogą 

demokratycznej rewolucji obalić carat
100

.  

Car Mikołaj II daremnie wysyłał z kwatery głównej rozkazy opanowania 

sytuacji za wszelką cenę. Komendant Piotrogrodzkiego Okręgu Wojskowego, gen. 

Siergiej Chabałow, wprawdzie dysponował wystarczającymi siłami, aby opanować 

ferment rewolucyjny, jednak zdemoralizowani pobytem poza frontem żołnierze nie 
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 Ibidem, s. 374. 
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przejawiali chęci do wykonywania rozkazów. Mimo rewolucyjnych nastrojów 
społecznych, 26 lutego 1917 r. władze użyły wojska i policji do pacyfikacji 
demonstracji, lecz tego samego dnia pierwsze oddziały wojskowe wystąpiły przeciwko 
swoim dowódcom101.  

Nazajutrz do tłumów zaczęli przyłączać się oficerowie, wierne zaś jeszcze 
rządowi oddziały powstańcy zmuszali do oddania broni. Na wieść o wypadkach w 
stolicy, w niektórych garnizonach oraz w bazie Floty Bałtyckiej, Kronsztadzie 
rozpoczęły się krwawe samosądy na wiernych carskiej przysiędze oficerach, doszło do 
zabójstw i zrywania epoletów. Tymczasem w Piotrogrodzie powstańcy zajęli Arsenał, 
uwolnili więźniów politycznych, zdemolowali gmach Departamentu Policji i 
komisariaty, a najwyżsi dostojnicy państwowi z premierem ks. Golicynem na czele 
zostali internowani, a tłumy demonstrantów okrzyknęły Dumę Państwową centrum 
władzy wykonawczej. Gen. Chabałow ściągnął oddziały, na które mógł jeszcze liczyć 
do Pałacu Zimowego, oczekując bezskutecznie na posiłki, jednak wieczorem wycofał 
się do budynku Admiralicji, w którym żołnierze przetrwali jeden dzień i 
skapitulowali102. Rewolucja odniosła całkowite zwycięstwo i despotyczne rządy caratu 
upadły, a rządzące elity Rosji podjęły próbę budowy demokracji. Na zwycięstwo 
demokratycznej rewolucji lutowej, a w jej wyniku upadek caratu, złożyło się wiele 
przyczyn, ale główną rolę odegrało załamanie nastrojów społecznych w związku z 
przedłużającą się i coraz bardziej beznadziejną wojną generującą nowe ofiary bez 
cienia szans na zwycięstwo. Spowodowało to upadek autorytetu władzy monarszej, na 
co wpłynęła też afera Rasputina.  

Przedstawiciele partii lewicowych zostali zaskoczeni przez wypadki na równi z 
władzami, dlatego dopiero 27 lutego 1917 r. – wzorem doświadczeń z 1905 r. – 
przystąpili oni do organizacji Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich w stolicy. 
Wybory przeprowadzane niemal dosłownie w ogniu walk dały zdecydowaną większość 
eserowcom i mienszewikom. Na przewodniczącego Rady został powołany właśnie 
przedstawiciel mienszewików, Nikołaj Czechidze, a jego zastępcami zostali przywódca 
frakcji trudowików w IV Dumie Państwowej, Aleksandr Kierenski i mienszewik 
Matwiej Skobielew103. 

Upadek rządu stworzył okazję do przejęcia władzy przez najbardziej 
aktywnych przywódców opozycji w Dumie. Po dłuższej przerwie świątecznej 
parlament wznowił obrady, lecz już 26 lutego 1917 r. przewodniczący izby niższej, 
Michaił Rodzianko otrzymał z kwatery głównej dekret cara odraczający je na czas 
nieokreślony. Mimo to niektórzy członkowie Dumy postanowili działać nadal i 27 
lutego wyłonili oni Tymczasowy Komitet Dumy Państwowej pod przewodnictwem 
wspomnianego M. Rodzianki. Nazajutrz Komitet wyznaczył komisarzy do kierowania 
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ministerstwami i polecił nie przepuszczać w kierunku stolicy Mikołaja II, który na 
wiadomość o wydarzeniach w Piotrogrodzie opuścił kwaterę główną; ostatecznie 
specjalny pociąg monarchy został skierowany do Pskowa104. 
 W tym samym czasie rozstrzygnęła się sprawa monarchii, choć formalnie 
załatwiono to znacznie później. Z polecenia Dumy do Pskowa wyjechali Aleksander 
Guczkow i nacjonalista Wasilij Szulgin. W nocy 2/3 (15/16) marca car złożył na ich 
ręce abdykację, zrzekając się w imieniu swoim i syna tronu na rzecz brata Michała, 
nazajutrz okazało się jednak, że wielki książę korony nie przyjmie; w ówczesnej 
sytuacji rzecz byłaby zresztą niełatwa do przeprowadzenia105. 
 Powołanie Rządu Tymczasowego zapoczątkowało okres tzw. dwuwładzy, 
ponieważ zarówno Rząd, jak i utworzona 26 lutego Piotrogrodzka Rada Delegatów 
Robotniczych i Żołnierskich uważały się za organy najwyższe, wydawały dekrety i 
rozporządzenia, odbywały narady i zjazdy, ogłaszały programowe deklaracje. Pod 
egidą Rady, która nabrała charakteru wszechrosyjskiego, a jej skład został uzupełniony 
o przedstawicieli innych ośrodków, robotnicy zaprowadzali w poszczególnych 
przedsiębiorstwach ośmiogodzinny dzień pracy i organizowali własne milicje. Rada 
czyniła różne zabiegi w sprawie kontroli prawidłowości wydatków państwowych i 
rozdziału żywności, pod jej naciskiem zamknięto też część gazet, uznanych przez Rząd 
Tymczasowy za „czarnosecinne”. Honorując prawa narodów do niepodległości, 15 (28) 
marca 1917 r. Piotrogorodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich wydała 
odezwę do Polaków, w której podkreśliła prawo narodu polskiego do niepodległości i 
suwerenności106. 

1 marca rozpoczęły się pertraktacje na temat utworzenia nowego gabinetu. 
Władze wydały też rozkaz nr 1 zawieszający obowiązywanie większości postanowień 
regulaminów wojskowych, w tym wykonywanie kary śmierci na froncie za dezercję, 
podporządkowujący jednostki wojskowe pochodzącym z wyboru komitetom 
żołnierskim zamiast dowódców. Rozkaz ten doprowadził do rozluźnienia dyscypliny i 
rozkładu armii, dlatego dochodziło do bezkarnych dezercji, początkowo głównie w 
oddziałach wojskowych zgromadzonych w stolicy. Po obwołaniu się za zgodą Rady 
Delegatów Robotniczych i Żołnierskich strażnikami rewolucji, żołnierze, którzy poparli 
rewolucję otrzymali obietnicę, że nie zostaną wysłani na front107. 

2 marca 1917 r. ostatecznie powstał Rząd Tymczasowy Rosji, a jego skład 
ogłoszono w prasie w dniu następnym. Premierem i jednocześnie ministrem spraw 
wewnętrznych został książę Gieorgij Jewgieniejewicz Lwow, polityk wprawdzie 

                                                           
104

 Ibidem. 
105

 Ibidem, s. 377; zob. M. Mirowski, Rewolucja permanentna Lwa Trockiego: między teorią a 

praktyką, Warszawa 2013, s. 157-158; por. O. Figes, op. cit., s. 366-367. 
106 L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, op. cit. s. 377. 
107 Ibidem. 
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bezpartyjny, jednak zbliżony do kadetów108. W jego skład weszło w randze ministrów 
kilku polityków, którzy reprezentowali główne siły polityczne IV Dumy Państwowej109. 
3 marca 1917 r. Rząd Tymczasowy wydał oświadczenie o ustanowieniu w Rosji ustroju 
parlamentarnego, choć w polityce wewnętrznej skupił się on na odnowieniu 
państwowych instytucji i prowadzeniu wojny do zwycięskiego końca, odkładając 
zasadnicze reformy w państwie do czasu powołania Dumy Państwowej w charakterze 
organu ustawodawczego w drodze demokratycznych wyborów, co zapowiedział w 
deklaracji programowej premier, książę Gieorgij Lwow110. 

W związku z przystąpieniem 6 kwietnia 1917 r. Stanów Zjednoczonych 
Ameryki do pierwszej wojny światowej po stronie Ententy, 18 kwietnia minister spraw 
zagranicznych P.N. Milukow wydał notę, w której mówił o wierności Rządu 
Tymczasowego wobec sojuszniczych zobowiązań i zamiarze prowadzenia wojny u 
boku Francji, Wielkiej Brytanii i USA do zwycięskiego końca. Opublikowanie noty 
wywołało niezadowolenie działaczy Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i 
Żołnierskich i społeczeństwa, a minister sprawiedliwości, Aleksandr F. Kierenski 
zagroził też swoją dymisją. Robotnicy stolicy rozpoczęli zbieranie podpisów pod 
petycją dotyczącą odwołania Milukowa, gdyż społeczeństwo oczekiwało, że nowy rząd 
wyprowadzi Rosję z wojny. Na wezwanie bolszewików i anarchistów w stolicy odbyły 

                                                           
108 Gieorgij Jewgienjewicz Lwow (1861-1925) był rosyjskim politykiem. Ukończył prawo na 
Uniwersytecie Moskiewskim. Był aktywnym działaczem i uczestnikiem ruchu ziemskiego, 
przewodniczącym Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Tule. Był bezpartyjny, jednak podczas 
rewolucji lat 1905-1917 podzielał poglądy kadetów. Podczas pierwszej wojny światowej stał na 
czele Związku Ziemskiego. Po wymuszonej przez Komitet Dumy Państwowej abdykacji cara 
Mikołaja II w marcu 1917 r. stanął na czele Rządu Tymczasowego, jednak po próbie dokonania 
puczu przez bolszewików w lipcu 1917 r. został odsunięty ze stanowiska. Po udanym zamachu 
stanu i przejęciu władzy przez bolszewików wyjechał do Tiumienia i został aresztowany przez 
funkcjonariuszy Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem 
(WCzK), jednak zdołał uciec i wyjechał do USA, skąd następnie wyjechał we Francji, gdzie 
zmarł w 1925 r. – zob. I.S. Ogonowskaja, Istorija Rossii, Jekatierinburg 2010, s. 548.  
109  Wśród ministrów byli m.in.: kadet Pawieł N. Miliukow, który był ministrem spraw 
zagranicznych, oktiabrista Aleksandr I. Guczkow jako minister wojenny i morski, kadet N.W. 
Niekrasow, odpowiedzialny za drogi i komunikację, progresista A.I. Konowałow jako minister 
handlu i przemysłu, M.I. Tierieszczenko – minister finansów, kadet A.A. Manyjłow – minister 
oświaty, W.N. Lwow jako oberprokurator Świętego Synodu, kadet A.I. Szingariew, który 
odpowiadał za sprawy rolnictwa, trudowik Aleksandr F. Kierenskij jako minister 
sprawiedliwości i oktiabrista I. W. Godniew kierujący kontrolą państwową – zob. ibidem. 
110  W deklaracji Rząd Tymczasowy potwierdzał istnienie podstawowych praw i wolności 
obywatelskich, wydał dekret o amnestii wszystkich więźniów politycznych i religijnych, zniósł 
karę śmierci, ogłosił zakaz wszelkiej dyskryminacji obywateli Rosji na tle narodowym i 
religijnym, rozwiązał policję, zmieniając ją na narodową milicję; zlikwidował też carską policję 
bezpieczeństwa – Ochranę, a 30 marca uznał prawo do niepodległości Polski i Finlandii, a 
pozostałe mniejszości narodowe, zamieszkujące Rosję w sposób zwarty otrzymały autonomię. 
Jednocześnie w dokumencie Rząd wzywał do dalszej wojny, którą zamierzał prowadzić do 
zwycięstwa – zob. L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 377.  
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się demonstracje, których uczestnicy żądali ustąpienia Rządu Tymczasowego i oddania 
całej władzy w ręce Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, jednak premier G.E. 
Lwow ocalił swój gabinet za cenę dymisji P.N. Milukowa111. 

Również bolszewicy musieli wypracować stanowisko w nowej sytuacji 
społeczno-politycznej, w jakiej znalazła się Rosja po abdykacji cara i rozpoczęciu 
demokratycznych przemian w kraju. Zgodnie z założeniami bolszewików Lenin i jego 
zwolennicy w Rosji uznali, że rozpoczął się przejściowy okres rewolucji burżuazyjnej – 
jak bolszewicy określali budowę systemu demokratycznego w Rosji. Pod wpływem 
rewolucji lutowej do Rosji zaczęli powracać polityczni emigranci. 27 marca 1917 r. 
Lew Trocki wraz z rodziną wsiadł na pokład statku Christiana Fiord w kanadyjskim 
Halifaxie, jednak podczas kontroli został internowany pod zarzutem wywrotowej 
działalności, skierowanej zarówno przeciwko demokratycznym władzom w Rosji, jak i 
państwom Ententy. Szybka interwencja na szczeblu dyplomatycznym, podjęta przez 
Piotrogrodzką Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, a za jej przyczyną – Rząd 
Tymczasowy doprowadził do jego uwolnienia. Po odzyskaniu wolności Trocki udał się 
statkiem do Szwecji, skąd przez Finlandię dotarł w połowie maja do Piotrogrodu112.  

Obalenie caratu oznaczało dla Trockiego i bolszewików początek etapu 
rewolucji burżuazyjnej, dlatego dążył on do jej przekształcenia w rewolucję 

socjalistyczną. Obserwując dychotomię polityczną okresu dwuwładzy Lew Trocki miał 
też nadzieję na wprowadzenie rewolucji permanentnej w Rosji, a następnie poza jej 
granicami w życie. Pisał na ten temat: „Jeśli rosyjska rewolucja zakończy się dziś tak, 

jak chcą tego przedstawiciele liberałów, jutro reakcja cara, arystokracji i biurokracji 

nabierze mocy i wyrzuci Milukowa i Guczkowa z ich niestabilnych pozycji 

ministerialnych, tak jak lata temu zrobiła to pruska reakcja z reprezentantami 

pruskiego liberalizmu. Lecz rewolucja rosyjska nie zakończy się. Nadejdzie czas, kiedy 

zmiecie burżuazyjnych liberałów stojących na jej drodze, tak jak teraz zmiata carską 

reakcję”
113

. Podobnie, jak w okresie rewolucji lat 1905-1907, Trocki wiązał nadzieje z 
przekształceniem rewolucji demokratycznej w socjalistyczną, poprzez działalność sieci 
Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich z centralną radą w stolicy. Był jeszcze 
aspekt międzynarodowy rewolucji socjalistycznej: obalenie rodzącej się demokracji 
rosyjskiej i zastąpienie jej dyktaturą proletariatu oznaczało dla Trockiego rozpoczęcie 
realizacji geopolityki światowej rewolucji poprzez oddziaływanie agenturalno-
propagandowe na państwa walczące w wojnie światowej, w tym na Niemcy, gdzie – jak 
liczył – robotnicy dokonają rewolucji i obalą panowanie dynastii Hohenzollernów, 
ustanawiając republikę rad. Mogło to oznaczać kres nadziei dla Polaków na 
niepodległość – z jednej strony, z drugiej zaś – przesunąć jej zasięg nad Ren, na granicę 
z Francją i krajami Beneluksu. Trocki stwierdził, że zwycięstwo rewolucji 
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 D. Marples, op. cit., s. 44. 
112 M. Mirowski, op. cit., s. 158-159.  
113 Ibidem, s. 159.  
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socjalistycznej w Rosji byłoby: „… śmiertelnym ciosem zadanym Hohenzollernom, 

ponieważ będzie ono potężnym impulsem dla rewolucyjnego ruchu niemieckiego 

proletariatu i mas pracujących wszystkich krajów” 114 . Jednak konfrontacja jego 

oczekiwań w stosunku do Niemiec rok później przyniosła głębokie rozczarowanie.            

Tymczasem wiosną 1917 r. partia bolszewicka pozostawała na marginesie 

wydarzeń politycznych, licząc w tym czasie ok. 20 tys. członków. Podczas wojny jej 

struktury zostały częściowo rozbite przez liczne aresztowania przez Ochranę, dlatego 

też po rewolucji lutowej zajęła ona za sprawą kierujących nią w kraju Lwa Kamieniewa 

i Józefa Stalina ugodowe stanowisko w stosunku do Rządu Tymczasowego. Postawa 

polityczna kierownictwa krajowego wywołała gwałtowny protest Lenina, 

przebywającego od 1914 r. w Szwajcarii, który postanowił za wszelką cenę powrócić 

do Rosji. Bolszewicy oczekiwali na jego zapowiedziany powrót, nie wiedząc, kiedy i w 

jaki sposób on nastąpi115. 

Przerzuceniem Lenina do Rosji byli zainteresowani Niemcy, dlatego też droga 

Lenina do Piotrogrodu prowadziła przez terytorium Rzeszy Niemieckiej. Wiosną 1917 

r. Niemiecki Sztab Generalny postanowił „pomóc” Leninowi w powrocie z emigracji 

do Rosji. Już wcześniej wyżsi oficerowie sztabu i wywiadu doszli do wniosku, że 

Lenin, jako radykalny rewolucjonista, głoszący defetystyczne hasła pokoju, może 

przyczynić się do podkopania wojennych wysiłków Rosji. Za pośrednictwem 

niemieckiego polityka SPD, Alexandra Helphanda vel Parvusa oraz działaczy 

bolszewickich – Karola Radka vel Sobelsona i Jakuba Haneckiego vel Fürstenberga 

funkcjonariusze niemieckiej Służby Wywiadowczej (Nachrichtendienst) zapewnili 

Leninowi i jego towarzyszom list żelazny, który gwarantował im bezpieczny przejazd 

tranzytowy w opieczętowanym, eksterytorialnym wagonie kolejowym z Zurychu do 

Sassnitz. Celem operacji rządu niemieckiego i wywiadu wojskowego było 

doprowadzenie Rosji do takiej sytuacji społeczno-politycznej i ekonomicznej, w której 

nie pozostanie jej już żadna alternatywa poza prośba o zawarcie separatystycznego 

pokoju z Państwami Centralnymi. Niemcy przeprowadzili tę akcję 28 marca-2 kwietnia 

1917 r. Bolszewicy otrzymali również bardzo wysokie subsydia finansowe, a cała 

sprawa była niemal jawna, dlatego też przeciwnicy polityczni zarzucali później 

Leninowi agenturalną działalność, co Sowieci odrzucali niemal do końca istnienia 

ZSRS
116

. 

Po powrocie w nocy 3/4 kwietnia 1917 r. do Piotrogrodu, 4 kwietnia Lenin 

podczas zebrania działaczy bolszewickich ogłosił program minimum partii 

bolszewickiej O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji. W programie SDPRR (b) 

przedstawił tezę, jakoby w Rosji dokonała się wskutek rewolucji lutowej rewolucja 

burżuazyjno-demokratyczna, którą należy niezwłocznie przekształcić w rewolucję 
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socjalistyczną, tworząc system rad i pozbawiając Rząd Tymczasowy władzy, którą miał 

objąć proletariat. Było to odejście od tezy marksistowskiej, bowiem Karol Marks 

uważał, że przejście z rewolucji burżuazyjnej do socjalistycznej nie może nastąpić z 

dnia na dzień. Tezy kwietniowe Lenina były zapowiedzią planowanego w przyszłości 

przewrotu w celu obalenia rozpoczynającej się właśnie w Rosji budowy podstaw 

ustroju demokratycznego. W programie, który bolszewicy mieli realizować po 

zdobyciu władzy, Lenin przewidywał m.in.: likwidację policji, armii i urzędów, wyższe 

płace dla robotników w stosunku do urzędników i ogólnie ludzi wykształconych, 

nacjonalizację przemysłu, banków i ziemi, likwidację indywidualnej własności, jako 

symbolu „porządku burżuazyjnego”117. 

W dniach od 24 do 29 kwietnia odbyła się VII Ogólnorosyjska Konferencja 

SDPRR (b), podczas której Lenin zapowiedział zmianę rewolucji burżuazyjno-

demokratycznej – jak nazywali ten okres komuniści – w rewolucję socjalistyczną. 

Oświadczenie przywódcy SDPRR (b) oznaczało obranie przez bolszewików 

konfrontacyjnego kursu w stosunku do polityki Rządu Tymczasowego w celu jego 

obalenia. Z całą ostrością ukaże on swoje zamiary podczas pierwszej próby 

komunistycznego puczu w lipcu 1917 r. 

Po dymisji Milukowa i zwolenników dalszego udziału Rosji w wojnie, 6 maja 

powstał pierwszy rząd koalicyjny, do którego weszli socjaliści, socjaliści-

rewolucjoniści, narodowi socjaliści, mienszewicy i trudowicy, jednak przeciw niemu 

wystąpili bolszewicy, uznając go za kontrrewolucyjny118. W okresie od 25 maja do 4 

czerwca 1917 r. odbył się również III Zjazd Partii Socjalistów Rewolucjonistów w 

Moskwie. Podczas obrad delegaci podjęli ważną decyzję o zakończeniu przez PSR 

działalności podziemnej, opowiedzieli się za rządem koalicyjnym, przeciw 

jakimkolwiek próbom przechwycenia władzy w centrum kraju, jak i na jego 

peryferiach. Na zjeździe PSR ogłoszono m.in. reorganizację lokalnych władz na 

zasadach demokracji, a także przygotowanie wyborów do Zjazdu Deputowanych 

Ludowych; zjazd przyjął też rezolucję w sprawie wojny i polityki zagranicznej, 

                                                           
117 O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji, w: W. I. Lenin, Dzieła wybrane, Warszawa 
1949, T. 2, s. 7-11. 
118 Do Rządu Tymczasowego weszło sześciu ministrów socjalistów: przewodniczący PSR B.M. 
Czernow (minister rolnictwa), mienszewik I.G. Cereteli (minister Poczt i Telegrafów), PSR A.F. 
Kierenski (minister wojenny i morski), mienszewik M.I. Skobieliew (minister pracy), narodowy 
socjalista A.B. Piesziechonow (minister aprowizacji) i trudowik P.N. Pieriewierziew (prawo). 
Przewodniczącym rządu został nadal G.E. Lwow; utrzymali swoje stanowiska pozostali 
ministrowie: komunikacji i dróg, handlu i przemysłu, oberprokurator Świętego Synodu, 
państwowej kontroli, oświaty, a nowymi ministrami zostali: dwaj kadeci (finanse oraz 
państwowej opieki) – zob. L. Bazylow, P. Wieczorkiewicz, op. cit., s. 377; por. D. Marples, op. 
cit., s. 44.  
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odrzucając możliwość zawarcia separatystycznego pokoju lub rozejmu z Państwami 
Centralnymi119. 

W dniach 9-24 czerwca obradował również I Zjazd Rad Delegatów 
Robotniczych i Żołnierskich. Głosy delegatów były niekorzystne dla bolszewików, 
gdyż zdecydowaną większość głosów, potrzebnych do przeprowadzenia zmian 
prawnych i uchwał posiadali mienszewicy i prawica PSR, którzy łącznie dysponowali 
na zjeździe 600 głosami, a bolszewicy mieli tylko 105 głosów, co przy ewentualnym 
poparciu lewicy PSR, liczącej około 50 dawało łącznie ok. 200 głosów. Przywódca 
mienszewików, Irakij Giergijewicz Cereteli mówił o konieczności związku z burżuazją 
i niedopuszczalności oddania władzy w ręce rad z braku partii gotowej wziąć władzę, a 
tym samym odpowiedzialność za państwo w swoje ręce, na co Lenin występując na 
zjeździe ogłosił, że „… jest taka partia” dodając, że bolszewicy są gotowi wziąć całą 
władzę w swoje ręce i przedłożył swój program działań120. Większość delegatów zjazdu 
odrzuciła propozycje bolszewików, a podczas głosowania do Centralnego Komitetu 
Wykonawczego Rady wybrano doń 208 mienszewików i eserowców, i tylko 35 
bolszewików121. Na domiar tego rozpoczął się rozpad Rosji imperialnej. W dniu 13 
czerwca 1917 r. Centralna Rada Ukraińska w Kijowie proklamowała niepodległość 
Ukrainy, przyjmując pierwszy uniwersał o ogłoszeniu autonomii Ukrainy i 
ustanowienie Generalnego Sekretariatu, który wyznaczyła Rada. Wkrótce po 
uchwaleniu Uniwersału minister Kierenski i Centralna Rada podpisali protokół o 
przyznaniu praw Generalnemu Sekretariatowi Rady122. 

Podczas zjazdu bolszewicy zaproponowali zorganizowanie 10 czerwca 
demonstracji przeciw wojnie i polityce Rządu Tymczasowego. Jednak na prośbę 
żołnierzy stołecznego garnizonu, a także przez wzgląd na groźbę anarchizacji stolicy, 
zjazd postanowił odłożyć demonstrację do czasu zakończenia obrad. Rada Piotrogrodu 
zaproponowała zorganizowanie demonstracji 18 czerwca pod hasłami zaufania do 
Rządu Tymczasowego, jednak tylko bolszewicy wzięli w niej masowy udział. 
Żołnierze i robotnicy zamiast ustalonych haseł skandowali hasła antywojenne. 
Żołnierze armii rosyjskiej coraz bardziej odczuwali niechęć do źle prowadzonej wojny 
bez szans na zwycięstwo, tym bardziej, że defetystyczna agitacja bolszewicka, 
prowadzona od wiosny 1917 r. na frontach była odbiciem rzeczywistych nastrojów 
wśród żołnierzy. Na przełomie czerwca i lipca 1917 r. na rozkaz ówczesnego rządu 
rosyjskiego na froncie niemieckim ruszyło natarcie, określane w propagandzie 
rządowej mianem ofensywy Kierenskiego. Jednak z powodu braku dyscypliny w armii, 
niedoborów w uzbrojeniu, amunicji i błędnego dowodzenia natarcie załamało się, a 
straty rosyjskie wyniosły ponad 150,000 żołnierzy.  Ze względu na odmowę udziału w 
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ofensywie dowództwo rozwiązało też kilka pułków. Na polecenie Rządu 
Tymczasowego, 6 lipca 1917 r. zostało rozbite wydawnictwo „Trudu”, gdzie były 
drukowane bolszewickie gazety, a na froncie władze ponownie wprowadziły karę 
śmierci – zniesioną po rewolucji lutowej przez rząd księcia Lwowa. Gdy na początku 
lipca 1917 r. na froncie rozpoczęło się niemieckie kontrnatarcie, okazało się, że 
sytuacja wojskowa Rosji jest katastrofalna. Po załamaniu się ofensywy lipcowej wojska 
rosyjskie nie podjęły już żadnych walk ofensywnych, na całej linii frontu wschodniego 
doszło do masowych dezercji całych oddziałów, zaś wielu dowódców próbujących 
jeszcze zachęcać żołnierzy do walki zostało bestialsko zamordowanych przez 
zrewoltowanych żołnierzy123. 

W początkach lipca 1917 r. Rząd Tymczasowy otrzymał informacje o 
kontaktach bolszewików z Niemcami, dlatego też wydał nakaz aresztowania 
przywódców bolszewickich pod zarzutem zdrady stanu. 4 lipca odbyła się demonstracja 
antywojenna w Piotrogrodzie, którą zorganizowali działacze SDPRR (b). Żołnierze 
stołecznego garnizonu, którzy nie chcieli walczyć na froncie postanowili przygotować 
powstanie w celu obalenia rządu, a przyłączyli się również do nich zrewoltowani 
robotnicy. Kierownictwo SDPRR (b) nie było jedynym, które myślało o powstaniu. 
Członkowie KC oraz Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich 
uważali je za przedwczesne, jednak członkowie organizacji wojskowej SDPRR (b) 
naciskali na jego wywołanie, chociaż przeciw pomysłowi powstania wystąpił Lenin. 
Jednak 4 lipca na ulice miasta wyszło około 500,000 robotników i żołnierzy, doszło do 
rękoczynów, a następnie wymiany strzałów pomiędzy powstańcami, a oddziałami 
wojsk wiernych Radzie. W sytuacji zagrożenia zamachem stanu premier Rządu 
Tymczasowego, Aleksandr Kierenski wezwał do stolicy wojska frontowe, które 
rozpędziły demonstrantów, zaś w nocy władze aresztowały wielu uczestników tych 
wydarzeń i rozbroiły pułki, które stanęły po ich stronie. Zaczęły się też represje wobec 
grup rewolucyjnych: aresztowano Trockiego, Zinowjewa, Kamieniewa i innych, zaś 
Lenin – poszukiwany listem gończym za zdradę stanu – ukrył się najpierw we wsi 
Razliw w okolicach Piotrogrodu, a następnie wyjechał do Finlandii, co Rząd 
Tymczasowy uznał za dowód jego uczestnictwa w próbie puczu124. 

8 lipca Rząd Tymczasowy ogłosił deklarację, w której zapowiedział 
przekształcenie Rosji w demokratyczną republikę federacyjną, rozwiązanie 
Tymczasowego Komitetu Dumy Państwowej, zakaz działalności ziemstw itp. G.E. 
Lwow, który nie zgadzał się z większością członków rządu, został odsunięty ze 
stanowiska szefa rządu, a na jego czele stanął jako premier Aleksandr Kierenski125. 18 
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lipca Rząd Tymczasowy odwołał z funkcji naczelnego wodza gen. Aleksieja A. 
Brusiłowa. Dla walki z destrukcyjnymi siłami szef rządu A.F. Kierenski był nastawiony 
na zdecydowane działania i dlatego chciał sprowadzić wojska z frontu. Jednak gen. 
Brusiłow odmówił skierowania wojsk przeciw lewicowo-radykalnym grupom w 
Piotrogrodzie. Po odmowie został zdymisjonowany ze stanowiska i zastąpiony przez 
gen. Ławra Korniłowa. 

W lecie 1917 r. odbywały się zjazdy rosyjskich partii politycznych. 23 lipca w 
Moskwie obradował IX zjazd Partii Narodowej Wolności. Zjazd podjął uchwałę o 
rozszerzeniu swojej działalności na Piotrogród. Na zjeździe Pawieł N. Milukow 
zaproponował podjęcie przez władze radykalnych działań wobec bolszewików. 
Większość delegatów udzieliła poparcia zwalczaniu bolszewickiego radykalizmu, 
żądając zdecydowanego wzmocnienia władzy państwowej, usunięcia politycznej 
władzy Rad i udzieliła warunkowego poparcia dla rządu koalicyjnego w przypadku, 
jeśli zdoła on stać się silną i niezawisłą władzą. Ostatecznie 24 lipca 1917 r. powstał 
trzeci Rząd Tymczasowy. Po odsunięciu księcia Grigorija E. Lwowa został utworzony 
II koalicyjny rząd pod przewodnictwem Aleksandra F. Kierenskiego, który nadal 
pozostał ministrem Wojny i Marynarki. W skład rządu weszło siedmiu socjalistów, 
czterech kadetów i dwóch członków partii radykalno-demokratycznej. Jednak 
Wszechrosyjski Komitet Wykonawczy Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich 
ogłosił nowe władze „rządem stłumienia rewolucji”, tym samym ostatecznie odciął się 
od poparcia rządu przez Rady126. 

W dniach 8-16 sierpnia odbył się VI zjazd SDPRR (b.) na którym zwolennicy 
Lenina rzucili politykom Rządu Tymczasowego wyzwanie: „Cała władza w ręce rad!” 
(Bcя влaсть coветaм!), podejmując również przygotowania do zbrojnego powstania w 
celu obalenia Rządu Tymczasowego i ustanowienia dyktatury proletariatu. Walka miała 
odbyć się na froncie wojennym poprzez utworzenie oddziałów Czerwonej Gwardii i 
zdobycie składów uzbrojenia oraz na froncie wewnętrznym metodą wojny 

psychologicznej poprzez agitację na rzecz zbrojnego powstania, zdyskredytowania roli 
mienszewików i prawicowych eserowców jako rzekomych sługusów burżuazji, oraz 
przedstawianie interesów robotników i chłopów jako celu działalności SDPRR (b) oraz 
przygotowanie powstania. Zjazd rozpatrzył też żądanie polityków Rządu 

                                                                                                                                                            

[pracujących] i był jej przedstawicielem. Od 1916 r. został generalnym sekretarzem Najwyższej 

Rady Narodów Rosji – najwyższego organu kierującego działalnością lóż masońskich. W 
pierwszym gabinecie Rządu Tymczasowego (III-V 1917 r.) zajmował stanowisko ministra 

sprawiedliwości, a w drugim (VI-VII 1917 r.) – ministra wojenno-morskiego. W lipcu 1917 r. 

został premierem Rządu Tymczasowego. W czasie przewrotu październikowego uczestniczył 

pochodzie przeciw bolszewikom w Piotrogrodzie. Ze względu na groźbę aresztowania w 1918 r. 

wyjechał z Rosji i udał się na emigrację. Jest autorem licznych dzieł o Rosji i rewolucji – zob. 

I.S. Ogonowskaja, op. cit., s. 527-530, 546.  
126 L. Bazylow, P. Wieczrkiewicz, op. cit., s. 381; por. D. Marples, op. cit., s. 48-49. 
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Tymczasowego dotyczące oddania Lenina pod sąd za zdradę Rosji, uznając to za 
niemożliwe127.     

W dniach 12-25 sierpnia w Moskwie odbyła się Narada Państwowa, a jej 
obradami kierował osobiście premier A.F. Kierenski. Jej zasadniczym celem było 
stłumienie opozycji po jej wystąpieniu z 3-5 lipca, a także dla zjednoczenia wszystkich 
sił popierających Rząd Tymczasowy. Kierenski, jego współpracownicy i zwolennicy 
wzywali do likwidacji Rad Delegatów i odebrania im władzy zdolnej do 
przeprowadzenia rewolucji. W naradzie wzięło udział 2,500 ludzi, z których większość 
stanowili kadeci. Przedstawicieli rad nie dopuszczono na naradę. Kierenski oświadczył, 
że „żelazem i krwią” zdusi wszelkie próby przeciwstawienia się władzom. Podczas 
narady ustalono też najważniejsze cele działań: likwidację Rad, odtworzenie bojowych 
zdolności armii i kontynuacja wojny u boku sojuszników do zwycięstwa oraz 
przywrócenie kary śmierci na froncie za dezercję128. 

Jednak nie wszyscy politycy i dowódcy wojskowi poparli politykę 
przywrócenia ładu i porządku w państwie pod kierownictwem A.F. Kierenskiego, 
czego przykładem była próba wojskowego puczu pod przywództwem znanego z 
monarchistycznych poglądów gen. Ławra Korniłowa, podjęta w dniach 25-30 sierpnia 
1917 r. Po porozumieniu się z Kierienskim 27 sierpnia Korniłow miał wprowadzić 
wojska z frontu do Piotrogrodu pod pozorem przeciwstawienia się przygotowującym 
się do powstania bolszewikom i wprowadzenia stanu wojennego. Jednak dzień przed 
porozumieniem się z premierem Kierenskim, 26 sierpnia 1917 r. Korniłow 
niespodziewanie zażądał od Rządu Tymczasowego dyktatorskich pełnomocnictw, na co 
premier Kierenski nie wyraził zgody. Rząd pozostał bez wsparcia armii, a ministrowie-
kadeci podali się do dymisji. Głównymi bohaterami podczas wystąpienia Korniłowa 
okazali się paradoksalnie bolszewicy, którzy, przy pomocy rad rejonowych i 
robotniczej milicji, zdołali zebrać dla odparcia Korniłowa około 40 tysięcy ludzi, z 
których 25 tysięcy było uzbrojonych. Oddziały wojskowe, wierne gen. Korniłowowi i 
popierający ich kawalerzyści gen. Aleksandra Krymowa zostali rozgromieni bez 
wystrzału, Krymow popełnił samobójstwo a Korniłow został internowany w twierdzy w 
Bychowie129. 

Polityczne następstwa puczu Korniłowa były ogromne: na długi czas zostało 
rozbite prawicowe ugrupowanie, odeszli z rządu kadeci, którzy popierali Korniłowa, a 
mienszewicy i eserowcy zostali wewnętrznie osłabieni, dążenia Kierenskiego do 
wzmocnienia wewnętrznej władzy państwowej i armii zostały zniweczone. Rady 
Delegatów Robotniczych i Żołnierskich wyszły z kryzysu jeszcze bardziej 
zradykalizowane i ogromnie wzrosła ich popularność w społeczeństwie, robotnicy 
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zorganizowali się w grupy bojowe, wielu z nich zostało też uzbrojonych. Finalnym 

efektem nieudanego puczu był wzrost popularności bolszewików, co przejawiło się w 

procesie bolszewizacji Rad Delegatów130. 

Po klęsce puczu żołnierze byli już tak zdemoralizowani wojną i klęskami na 

froncie oraz sytuacją wewnętrzną kraju, że armia przestała być siłą zdolną do obrony 

władzy: żołnierze nie wypełniali rozkazów wydawanych przez oficerów, często ich 

mordując, skala dezercji osiągnęła ogromne i niebywałe dotąd rozmiary. Zarówno 

dezerterzy, jak i żołnierze urlopowani dali nowy impuls chłopskim wystąpieniom, zaś 

rządowe wezwania do ich zaprzestania nie przynosiły rezultatów, tym bardziej, że 

bolszewicy solidaryzowali się z akcjami chłopskimi. Chcąc przezwyciężyć kryzys, 

Kierenski po rozmowach z WCIK powołał nowy organ władzy – Dyrektoriat, który 

wziął na siebie uprawnienie do utworzenia nowego rządu; w jego skład weszło pięciu 

ministrów pod przewodnictwem A.F.Kierenskiego i 1 września 1917 r. Dyrektoriat 

ogłosił, że Rosja została demokratyczną republiką
131

. 

Podczas plenarnego zebrania Piotrogrodzkiej Rady Delegatów 31 sierpnia 1917 

r. uzgodniono polityczną rezolucję „O władzy”, którą wnieśli bolszewicy, a jej 

prezydium podało się do dymisji, zaś 9 września jej przewodniczącym został wybrany 

L.D. Trocki. Był to kolejny sukces bolszewików w ich przygotowaniach do zamachu 

stanu. Cztery dni później, 13 września Lenin wysłał z Finlandii list do KC SDPRR (b.), 

w którym wezwał bolszewików do zorganizowania zbrojnego powstania. Na wniosek 

Wszechrosyjskiego Komitetu Wykonawczego Rad Delegatów, w dniach 14-22 

września odbyło się demokratyczne zebranie w Piotrogrodzie, które zwołano na 

wniosek delegatów rolników w celu utworzenia nowego koalicyjnego rządu na okres do 

II zjazdu Rad. 19 września nieznaczną większością głosów została utworzona nowa 

koalicja, jednak poprawki przedłożone przez bolszewików i mienszewików-

internacjonalistów uniemożliwiły utworzenie związku z grupami burżuazji. Podczas 

rozszerzonego posiedzenia prezydium Demokratycznego Konsylium 20 września 1917 

r. postanowiono zwołać Przedparlament, a Rząd Tymczasowy został zobowiązany do 

zwołania ustawodawczego zebrania dla powołania parlamentu. Wybrano też 

Ogólnorosyjską Radę Demokratyczną, później nazwaną Przedparlamentem, której 

powierzono zakończenie kryzysu rządowego po puczu Korniłowa. W celu zakończenia 

kryzysu politycznego 23 września Rada uzgodniła utworzenie rządu z kadetami
132

. 
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Ostatecznie 25 września 1917 r. został utworzony III rząd koalicyjny, do 
którego weszło sześciu kadetów, po czterech eserowców, trudowików  i niezależnych, a 
premierem  rządu pozostał A.F. Kierienski, jednak władza Kierenskiego traciła swój 
autorytet. Jedną z pierwszych jego decyzji było ograniczenie funkcji parlamentu i 
przekształcenie go 2 października w Radę Tymczasową Republiki Rosyjskiej, w której 
jednak bolszewicy odmówili udziału. Pięć dni po tym wydarzeniu, 7 października 
otwarto obrady parlamentu, który przyjął plany Kierenskiego o ewakuacji Piotrogrodu i 
o dalszym udziale Rosji w wojnie. Tego też dnia Lenin potajemnie powrócił z do 
Piotrogrodu, wiedząc, że rząd Kierenskiego był już izolowany i zdyskredytowany, a 
żołnierze byli przeciwni dalszemu udziałowi kraju w wojnie, a Rady Delegatów 
Robotniczych i Żołnierskich – ideowo były podzielone, dlatego też sytuacja sprzyjała 
bolszewikom. 

Na początku października 1917 r. rząd postanowił usunąć z Piotrogrodu część 
pułków garnizonu. Formalnie wojska wychodziły w celu obrony stolicy przed 
możliwym atakiem wojsk niemieckich, w rzeczywistości jednak Kierenski chciał 
pozbyć się ze stolicy zbolszewizowanych oddziałów. Pojawiły się też zupełnie 
niesprawdzone informacje, że Kierenski zamierzał rzekomo oddać Piotrogród 
Niemcom, dlatego bolszewicy postanowili obalić Rząd Tymczasowy 133 . 10 
października 1917 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Centralnego SDPRR (b.), które 
w całości było poświęcone  przygotowaniu do zbrojnego powstania. Lenin proponował, 
aby powstanie połączyć z II Ogólnorosyjskim Zjazdem Rad, który miał odbyć się 11-13 
października. Jednak przeciwko tej propozycji wystąpili Grigorij E. Zinowjew i Lew B. 
Kamieniew, którzy uważali, że sytuacja jeszcze nie dojrzała do zbrojnego powstania. 
12 października przy Piotrogrodzkiej Radzie SDPRR (b) został utworzony Komitet 
Wojskowo-Rewolucyjny (KWR), oficjalnie – co głosił L. Trocki i inni działacze 
bolszewiccy – w celu obrony stolicy przed Niemcami, de facto był on organem 
kierowniczym przygotowywanego zamachu stanu 134 . W skład KWR weszli: A.S. 
Bubnow, Feliks Edmundowicz Dzierżynski 135 , Jakow M. Swierdłow 136 , Józef 
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Wissarionowicz Stalin 137 , Mojsiej S. Uricki. Szczególnymi postaciami byli tu: 

organizator i pierwszy szef tajnej policji politycznej Sowietów – Feliks Dzierżyński i 

następca Lenina – Józef Stalin, który komunizm bolszewicki zastąpi zbrodniczym 

systemem totalitarnym i imperialną polityką zagraniczną, nawiązującą do geopolityki 

Rosji carskiej z XVIII i XIX wieku. Lenin polecił Komitetowi zorganizowanie 

transportu oddziałów wojskowych, marynarzy i uzbrojonych robotników w celu 

                                                                                                                                                            

18 października, w gazecie „Nowaja żizń” ukazał się jego tekst, w którym Swierdłow 

kwestionował postanowienie KC SDPRR (b) o zbrojnym powstaniu, Lew B. Kamieniew 

wystąpił z publicznym protestem przeciw przygotowywanemu powstaniu, które uważał za 

niewłaściwe – zob. Encyklopedia WIEM http://www.fogra.com.pl [dostęp: 24 III 2013]. 
137

 Józef Wissarionowicz Stalin (Iosif Dżugaszwili: 1878-1953). Był Gruzinem, działaczem 

politycznym, przywódcą ZSRR w latach 1924-1953. Studiował 5 lat w seminarium duchownym 

w Tyflisie (Tbilisi). Od 1898 r. był członkiem SDPRR. W sporach wewnątrzpartyjnych 

opowiadał się po stronie bolszewików. W latach 1906-1908 kierował bolszewickimi tzw. 

akcjami ekspropriacyjnymi (napady na banki, transporty pieniędzy itp.) na Zakaukaziu, za co 

kilkakrotnie został aresztowany i zesłany na Syberię. Od 1912 r. był członkiem KC SDPRR (b.) 

Po rewolucji lutowej redagował „Prawdę”, a w październiku 1917 r. był jednym z organizatorów 

przewrotu bolszewickiego. W latach 1917-1922 był komisarzem ludowym ds. narodowości, a od 

1919 do 1922 komisarzem ludowym kontroli państwowej. W czasie wojny domowej w Rosji 

(1918-1920) komisarz szeregu frontów. Od kwietnia 1922 r. był sekretarzem generalnym 

Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików), a od śmierci Lenina do swojej śmierci w 1953 

r. faktycznym dyktatorem ZSRR. W latach 1927-1938, w walce o władzę wyeliminował 

wszystkich opozycjonistów. W latach 1929-1935 kierował procesem kolektywizacji rolnictwa i 

przyspieszonej industrializacji, którym towarzyszyła klęska głodu (pochłonęła miliony ofiar) 

oraz masowe zbrodnie i represje wobec wszystkich warstw społecznych i narodowości. W 

październiku 1934 r. zainspirował morderstwo S.M. Kirowa, które stało się pretekstem do 

wymordowania elity partyjnej i wojskowej podczas wielkich czystek. Ideologicznym 

uzasadnieniem terroru lat 30. była sformułowana przez Stalina teza o zaostrzaniu się walki 

klasowej w miarę postępów budowy socjalizmu. Przez Międzynarodówkę Komunistyczną Stalin 

wywierał także przemożny wpływ na światowy ruch komunistyczny. W 1939 r. zainicjował 

zbliżenie z III Rzeszą, którego rezultatem było zagarnięcie we wrześniu 1939 r. przez ZSRR 

Kresów Wschodnich RP, w latach 1939-1940 wojna zimowa z Finlandią, w wyniku której w 

marcu 1940 r. Sowieci zagarnęli Karelię z portem Petsamo, natomiast w czerwcu 1940 r. 

aneksja Estonii, Łotwy, Litwy i północno-wschodniej Rumunii (Besarabii i północnej 

Bukowiny). Po agresji Niemiec na ZSRR w 1941 Stalin związał się sojuszem z Wielką Brytanią, 

a następnie z Stanami Zjednoczonymi. Podczas konferencji w Teheranie (1943), Jałcie (1945) i 

Poczdamie (1945) wywierał decydujący wpływ na ich postanowienia, rozszerzając 
systematycznie radziecką strefę wpływów i ustanawiając rządy komunistyczne w krajach 

Europy Wschodniej. W 1945 r. otrzymał tytuł generalissimusa i bohatera ZSRR. Doprowadził 

ZSRR do statusu supermocarstwa. Jego politykę częściowo skrytykowano podczas XX Zjazdu 

KPZR w 1956. Rozpoczęta wówczas powierzchowna destalinizacja, ograniczoną do 

demaskowania tzw. kultu jednostki, która miała służyć utrwaleniu rządów nomenklatury 

partyjnej i trwała do końca istnienia KPZR i ZSRR – zob. Wielka Encyklopedia Oxford, 

Warszawa 2010, T. 17, s. 192. 
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dokonania przewrotu, którego Rada nie pochwalała, a dowództwo całej akcji objął 
przewodniczący KWR, Lew Trocki138. 

16 października odbyło się kolejne, tym razem rozszerzone posiedzenie KC 
SDPRR (b), poświęcone w całości przygotowaniom do przewrotu. Trocki i Stalin 
uważali, że nie jest on jeszcze dobrze przygotowany, ponadto przejęcie władzy przez 
samych bolszewików mogło wywołać sprzeciw innych partii politycznych, chłopów, 
żołnierzy na froncie a także działaczy rad. Uważali oni, że organizacja Rządu 
Tymczasowego powinna być powierzona Radom Delegatów Robotniczych i 
Żołnierskich, że należy zastosować wszystkie metody w celu destabilizacji działalności 
politycznej Rządu Tymczasowego pokojowymi środkami, że obalenie rządu winno być 
związane z otwarciem II Ogólnorosyjskiego Zjazdu Rad i przez zjazd zatwierdzone. 
Zebrani przyjęli większością głosów (za: 19, przeciw: 2, wstrzymujących się: 4) 
rezolucję Lenina o przygotowaniach do zbrojnego powstania139. 

W dniu 24 października Aleksandr F. Kierenski przedsięwziął środki dla 
zdławienia spodziewanego zamachu stanu w jego początkowej fazie, wzywając z okolic 
stolicy junkrów i oddziały szturmowe i polecając im zająć Smolny. Na rozkaz rządu 
grupy lojalnych wobec Kierenskiego oficerów zamknęły redakcje gazet bolszewickich 
„Sołdat” i „Raboczij Put”. Władze postanowiły również aresztować członków KWR – 
w tym też celu odcięto łączność telefoniczną ze Smolnym, podniesiono też mosty na 
Newie, a w siedzibie Rządu Tymczasowego – Pałacu Zimowym rozpoczęto 
przygotowania do obrony, a cumujący naprzeciwko Pałacu Zimowego okręt rosyjskiej 
Floty Bałtyckiej „Aurora” – którego załoga popierała bolszewików – otrzymał rozkaz 
wypłynięcia na pełne morze140. 

W odpowiedzi na posunięcia Kierenskiego, KC SDPRR (b) postanowił obalić 
Rząd Tymczasowy. 25 października wojska walczące po stronie KWR zajęły poczty, 
telegraf, mosty na Newie i inne strategiczne obiekty Piotrogrodu. Wieczorem Lenin 
wysłał pismo do przywódców bolszewickich o konieczności niezwłocznego obalenia 
rządu, następnie zaś, z obandażowaną twarzą, symulując ból zęba, przedostał się z 
konspiracyjnego lokalu do Smolnego, do sztabu powstania, a Kierenski musiał ściągać 
dodatkowe oddziały wojsk rządowych141. W nocy i rano 25/26 października 1917 r. 
bolszewiccy zamachowcy zajęli dworce kolejowe, centralę telefoniczną i wiele 
kluczowych obiektów stolicy. W ciągu dnia wojska KWR okrążyły Pałac Maryjski i 
rozpędziły zasiadający tam parlament. Pod koniec dnia zamachowcy kontrolowali cały 
Piotrogród, poza Pałacem Zimowym. O godzinie 19.00 KWR przedstawił Rządowi 
Tymczasowemu ultimatum, na które ministrowie nie odpowiedzieli. O 2245 w Smolnym 
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rozpoczął obrady II Ogólnorosyjski Zjazd Rad Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. 
Wśród 649 delegatów było 390 bolszewików, 160 eserowców i 72 mienszewików. 26 
października, o 0.50 rozpoczął się atak na Pałac Zimowy, przebywający w nim 
ministrowie Rządu Tymczasowego zostali aresztowani, a o godzinie 10.00 Lenin wydał 
komunikat prasowy:  

 
DO OBYWATELI ROSJI! 

 
Rząd Tymczasowy został obalony. Władza państwowa przeszła w ręce organu 

Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich – Komitetu Wojskowo-
Rewolucyjnego, który stoi na czele Piotrogrodzkiego proletariatu i garnizonu.  

Sprawa, o którą walczył lud: niezwłoczne zaproponowanie demokratycznego 
pokoju, zniesienie obszarniczej własności ziemi, kontrola robotnicza nad produkcją, 
utworzenie rządu sowieckiego – ta sprawa została zagwarantowana.  

 
Niech żyje rewolucja robotników, żołnierzy i chłopów! 

Komitet Wojskowo-Rewolucyjny przy Piotrogrodzkiej Radzie Delegatów 
Robotniczych i Żołnierskich!142. 

 
Przewrót całkowicie się udał, ponieważ w stolicy nie było oddziałów 

wojskowych, które mogłyby przeciwstawić się bolszewickiemu zamachowi stanu. 
Sytuacja była dramatyczna: ministrowie obalonego Rządu Tymczasowego nadal 
siedzieli stłoczeni w Pałacu Zimowym, czekając na ratunek, który nie nadszedł. O 
21.00 bolszewiccy marynarze z krążownika „Aurora” wystrzelili w kierunku Pałacu 
Zimowego jedną ślepą salwę, natomiast z Twierdzy Pietropawłowskiej wystrzelono 
około 30 pocisków, z których dwa około jedenastej wieczorem osiągnęły cel. 
Większość żołnierzy gwardii rządowej po prostu się rozeszła; kiedy tłum zobaczył, że 
nikt nie stawia oporu, wdarł się do środka. O 2.30 ministrowie poddali się i od tej tą 
chwili rządy w stolicy przejęli bolszewicy. Pojawiwszy się tego ranka na krótką chwilę 
na Zjeździe Rad, Lenin powitał nadejście „światowej rewolucji socjalistycznej”143. 

Bezpośrednio po zamachu stanu, bolszewicy uchwalili trzy dekrety: o pokoju, o 
ziemi i o rządzie, które Lenin przedstawił uczestnikom Zjazdu Rad wieczorem 26 
października. Dekret o pokoju był prywatną prośbą pod adresem mocarstw o zgodę na 
trzymiesięczny rozejm – o czym komisarz spraw zagranicznych Rosji Sowieckiej, Lew 
Trocki rozmawiał z ambasadorem brytyjskim w Piotrgrodzie, Georgem Buchananem, 
przekazując mu tekst dekretu. Alianci jednak odrzucili tę propozycję, oczekując, że 
Rosja nadal będzie walczyć u boku Ententy. Tymczasem Trocki był zwolennikiem 
przekształcenia wojny światowej z imperialistycznej w rewolucyjną, o czym wiedzieli 
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politycy zachodni, dlatego też nie potraktowali poważnie sowieckich propozycji 
pokojowych144. Bolszewicy wezwali jednocześnie robotników Anglii, Francji i Niemiec 
do rewolucji komunistycznej w celu „…wyzwolenia pracujących i wyzyskiwanych mas 

ludności od wszelkiego niewolnictwa i wyzysku”. Bolszewicy wydali wiele odezw, w 
których nawoływali obywateli innych państw do buntu145.  

Z kolei dekret o ziemi nakazywał przejście prywatnej własności ziemskiej w 
ręce wspólnot wiejskich – co realizowali sami chłopi od wiosny 1917 r. Został on 
zresztą wzięty z programu eserowców i był całkowicie niezgodny z poprzednią (a także 
przyszłą) linią bolszewików, którzy opowiadali się za przekazaniem ziemi w ręce 
państwa. Wreszcie dekret o rządzie, który wprowadzał instytucję Sownarkomu, 
[Sowieccy Narodowi Komisarze], czyli „Rady Komisarzy Ludowych”, z Leninem na 
czele, odwoływał się do jej aprobaty przez przyszłe zgromadzenie konstytucyjne. 
„Zwieńczeniem” zamachu stanu był „wybór” Wszechrosyjskiego Komitetu 
Wykonawczego Rad, do którego weszło 67 bolszewików i 29 lewicowych eserowców, 
20 miejsc było wolnych dla mienszewików i eserowców na wypadek, gdyby się 
przyłączyli, jednak do fuzji nie doszło146. 

Wobec zastosowania przez bolszewików polityki faktów dokonanych Kiereński 
postanowił się bronić i w dniach 27-30 października wraz z dowódcą III Korpusu 
Kawalerii gen. Piotrem Krasnowem wystąpili z oddziałem liczącym 300-400 żołnierzy 
i uderzyli w kierunku Piotrogrodu, zajmując Gatczynę i Carskie Sioło. Jednak przeciw 
nim wystąpiły zrewoltowane pułki garnizonu piotrogrodzkiego, oddziały bałtyckich 
marynarzy i Czerwonej Gwardii. W tej sytuacji Kierenski – nie mając szans na 
powodzenie akcji – wycofał się, oddział został rozbity, a Krasnow aresztowany. Po 
przegranej walce Kierenski zdał sobie sprawę z beznadziejności całej sytuacji i wiosną 
1918 r. wyemigrował z Rosji147. 

Po dokonaniu przewrotu w Piotrogorodzie bolszewicy rozpoczęli 
opanowywanie innych miast rosyjskich, jednak zaczął się też tlić opór społeczny, czego 
wyrazem było grudniowe powstanie w Moskwie w 1917 r. Wybrane władze Moskwy, 
podobnie, jak liczni przywódcy moskiewskiej bolszewickiej organizacji podzielali 
poglądy Kamieniewa i Zinowjewa, natomiast Moskiewska Rada Delegatów 
Robotniczych i Żołnierskich zajęła umiarkowane stanowisko wobec przewrotu Lenina, 
a żołnierze garnizonu moskiewskiego nie byli tak zrewoltowani, jak w Piotrogrodzie. 
Informacje o wydarzeniach w stolicy dotarły do moskiewskich przywódców 
bolszewickich 26 października około godziny 12.00 i powołano tam dowództwo 
powstania, wystawiając posterunki wojskowe przy poczcie i telegrafie, zamknięto 
redakcje prawicowych gazet. O 18.00 odbyło się plenum Rady Delegatów, na którym 
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obecni członkowie wybrali Komitet Wojskowo-Rewolucyjny, zasiadało w nim ośmiu 

bolszewików, dwóch mienszewików i trzech działaczy związków zawodowych148. 

Zgodnie z rozkazem KWR garnizon moskiewski został postawiony w stan 

gotowości bojowej. W trakcie rozwijającej się walki z oddziałami wojsk rządowych, 

powstańcy zawładnęli elektrownią i dworcami na peryferiach, jednak w centrum silny 

opór bolszewikom stawiły oddziały oficerskie, junkrzy, bojowe drużyny eserowców, 

studentów, gimnazjalistów i skautów. Przeciwnicy bolszewików opanowali Kreml. Na 

wezwanie KWR 28 października rozpoczął się powszechny strajk moskiewskich 

zakładów i fabryk, a przedstawiciele wojskowych grup garnizonu moskiewskiego 

udzielili poparcia KWR. 29 października sytuacja skomplikowała się w związku z 

buntem junkrów w Piotrogrodzie i zajęciem przez wojska Kierenskiego i Krasnowa 

Gatczyny i Carskiego Sioła. Moskiewski KWR rozpoczął rozmowy z władzami, jednak 

odciął się od nich po upadku junkierskiego buntu w Piotrogrodzie. 2 listopada 1917 r. 

przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego (KNB) w Moskwie, K.I. 

Rabcew zaproponował pisemnie KWR, działającego pod przewodnictwem P.G. 

Smidowicza i W.P. Nogina zakończenie walk i rozpoczęcie rozmów politycznych, co 

dla bolszewików oznaczało kapitulację
149

. Ostatecznie rozmowy zostały przerwane, 

ponieważ strony nie mogły się porozumieć i walki zostały wznowione. Sukcesy 

oddziałów KNB w walce z bolszewicką rewoltą doprowadziły do wysłania oddziałów 

wojskowych z Piotrogorodu do Moskwy, które po tygodniu walk zajęły centrum 

miasta, a 16 listopada zdobyły Kreml150.  Po udanym i niemal bezkrwawym zamachu 

stanu, najważniejszym celem dla bolszewików stało się utrzymanie władzy za wszelką 

cenę, a jej pierwszym warunkiem było wyprowadzenie Rosji z wojny.      

 

1.4 Wyjście Rosji z Ententy: wymuszony sojusz z Niemcami i pierwsze koncepcje 

geopolityki światowej rewolucji w latach 1917-1918  

 

Po październikowym zamachu stanu najważniejszym celem dla bolszewików 

było zawarcie pokoju z Państwami Centralnymi, jako podstawowy warunek utrzymania 

zdobytej władzy. Lenin obawiał się, że jeśli Rosja będzie dalej toczyć wojnę, to armia, 

której główny trzon stanowili chłopi obali jego rząd, a bolszewicy potrzebowali czasu 

do umocnienia dyktatury, organizacji administracji i budowy rewolucyjnej, a 

jednocześnie lojalnej politycznie armii. Ze względu na geopolityczne plany 

bolszewików Lenin był gotów zawrzeć pokój z Państwami Centralnymi na każdych 

warunkach, które pozwoliłyby mu utrzymać władzę w kraju, choć jego stanowisko nie 

przeważało w kierownictwie partii bolszewickiej. Część członków KC SDPRR(b) 

uważała, że rząd bolszewicki przetrwa pod warunkiem jak najszybszego wybuchu 
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rewolucji w krajach Europy Zachodniej. Dla partyjnych oponentów Lenina – Lwa 

Trockiego i Nikołaja Bucharina – pokój z Niemcami oznaczał zdradę 

międzynarodowego socjalizmu, gdyż – według nich – wojna rosyjsko-niemiecka 

powinna prowadzić do wybuchu rewolucji w Niemczech. Jednak Lenin, który był 

odmiennego zdania oświadczył: „Nasza taktyka powinna mieć na celu… zapewnienie 

socjalistycznej rewolucji możliwości umocnienia się, a choćby tylko przetrwania w 

jednym kraju, dopóki nie przyłączą się inne kraje”
151

. Trocki i Bucharin uważali, że 

Państwa Centralne nie pozwolą bolszewikom na wzmocnienie władzy, tylko ją osłabią, 

a separatystyczny pokój może umocnić tylko pozycję geopolityczną i wojskową Państw 

Centralnych. Według nich nie należało bać się niemieckiego najazdu na Rosję, który 

mógłby zmobilizować społeczeństwo do walki rewolucyjnej. Na tym tle, w latach 

1917-1918 bolszewicy byli politycznie podzieleni, a podczas kolejnych dyskusji na 

posiedzeniach KC partii zdanie Lenina było najczęściej odrzucane przez innych 

członków władz
152

. 

 Bolszewicy nie zamierzali przestrzegać zasad prawa międzynarodowego, 

odrzucając zwłaszcza tezę, że państwa wzajemnie uznają swoją niezawisłość i 

utrzymują stosunki tylko na szczeblu rządu. Jako rewolucjoniści nie uznawali ani 

zasady suwerenności, ani legalności rządów sprawujących władzę innych państwach. 

Jednak przynajmniej do wybuchu rewolucji światowej musieli utrzymywać stosunki z 

burżuazyjnymi państwami, chcąc zapobiec zorganizowanej akcji antysowieckiej, 

dlatego też lansowali koncepcję dwutorowej polityki zagranicznej. Oficjalnie 

utrzymywali poprawne stosunki międzynarodowe, przestrzegając przyjętych norm 

dyplomatycznych, jednak już na szczeblu działań partii podżegali obywateli innych 

państw, ponad głową ich rządów do rewolucji i destabilizacji sytuacji wewnętrznej. W 

wypadku protestów państw przeciwko takiemu postępowaniu, sowiecki Komisariat 

Spraw Zagranicznych odpowiadał, że partia bolszewicka to niezależna organizacja, za 

której działalność rząd sowiecki nie ponosi odpowiedzialności. Ten wybieg stanowił 

dobrą wymówkę dla państw, którym tego czy innego powodu zależało na stosunkach z 

rządem sowieckim. Jednocześnie bolszewicy, którzy chętnie ingerowali w wewnętrzne 

sprawy innych państw z oburzeniem odrzucali, jako „imperializm” ingerencję w sprawy 

swojego kraju153 . Po odrzuceniu przez aliantów sowieckich propozycji rozejmowo-

pokojowych Trocki poinformował Państwa Centralne, że Rosja jest gotowa rozpocząć 

pertraktacje pokojowe. Perspektywa odrębnego pokoju ożywiła nadzieje Niemiec na 
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zwycięstwo nad Francją i Wielką Brytanią, zanim USA zdążą wyszkolić i wysłać do 

Europy większe siły wojskowe154. 

W stosunkach z Rosją Sowiecką Niemcy mieli pozorne atuty: dysponowali 

sprawnym rządem i potężną armią, Rosji zaś obu czynników brakowało. W 

rzeczywistości stosunek sił nie był wcale tak korzystny dla Niemiec, ponieważ blokada 

aliancka doprowadziła Państwa Centralne na krawędź głodu: minister spraw 

zagranicznych Austro-Węgier, Ottokar Czernin poinformował rząd niemiecki, że jego 

kraj prawdopodobnie nie dotrwa do następnych żniw. Niemcy nie znali też 

bolszewików, traktując ich jak utopistów, bolszewicy zaś wiedzieli bardzo dużo na 

temat niemieckich sfer rządzących, bo wielu z nich mieszkało w Niemczech przez 

wiele lat i poznali tamtejsze stosunki. Wielu niemieckich polityków i intelektualistów 

liczyło na przekształcenie pokonanej Rosji w kolonię, która oddawałaby na potrzeby 

Niemiec i pozostałych Państw Centralnych tanie surowce i bazę produkcyjną. W tym 

celu zamierzali doprowadzić do rozpadu Cesarstwa Rosyjskiego według granic 

etnicznych, a w Rosji ustanowić rząd słaby, aby nie mógł oprzeć się naciskom w 

kwestiach gospodarczych. Z punktu widzenia planów ekonomiczno-geopolitycznych 

był to najkorzystniejszy dla Niemiec rząd, dlatego też pruscy monarchiści byli w stanie 

dojść do porozumienia z rosyjskimi komunistami
155

.  

Niemcy i Austro-Węgry przyjęły propozycje rosyjskie, dotyczące zawieszenia 

broni i rozpoczęły się pertraktacje pokojowe, które zakończyły się podpisaniem 3 

marca 1918 r. przez delegację bolszewickiej Rosji separatystycznego pokoju z 

Państwami Centralnymi w Brześciu Litewskim. 18 listopada 1917 r. rosyjska delegacja 

z Adolfem Joffem na czele, wyjechała na rozmowy z Niemcami do siedziby 

dowództwa wojsk niemieckich w Brześciu Litewskim. Na czele delegacji niemieckiej 

stał minister spraw zagranicznych, Richard von Kühlmann. Najpierw jednak 

bolszewicy musieli usunąć ze stanowiska p.o. Naczelnego Wodza, gen. Nikołaja 

Duchonina. Dnia 9 listopada 1917 r. do jego Kwatery Głównej w Mohylewie przybył 

oddział zrewoltowanych żołnierzy pod dowództwem chor. Nikołaja Krylenki, którzy 

podjęli nieudaną próbę skłonienia go do ustąpienia. Kiedy Krylenko zażądał 

rozpoczęcia przez Duchonina rozmów rozejmowych z wojskami niemieckimi, generał 

odmówił, argumentując to brakiem upoważnienia ze strony Rządu Tymczasowego, 

któremu podlegał. Po odmowie Krylenko bezceremonialnie zastrzelił go, po czym 

                                                           
154

 Szef sztabu II Rzeszy, gen. Erich Ludendorff sporządził plan decydującej – jak uważał – 

ofensywy na froncie zachodnim, którą zamierzał wesprzeć setkami tysięcy żołnierzy 
przerzuconych po zawarciu pokoju z Rosją z frontu wschodniego – zob. ibidem, s. 157-158. 
155  W czerwcu 1918 r. wpływowy wówczas niemiecki pisarz polityczny i politolog, Paul 

Rohrbach wyjaśniał sens poparcia udzielanego Leninowi przez rząd Rzeszy: „Bolszewicy 

niszczą ze szczętem Wielką Ruś, źródło wszelkiego potencjalnego niebezpieczeństwa ze strony 

Rosji. Już uwolnili nas od większości obaw, które odczuwaliśmy przed Wielką Rusią, i 

powinniśmy robić wszystko, aby jak najdłużej prowadzili swoją działalność, tak dla nas 

korzystną” – idem, Rewolucja rosyjska…, op. cit., s. 604. 
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został mianowany komisarzem spraw wojskowych. Krylenko – jako p.o. Naczelnego 

Wodza wydał żołnierzom, wojsk frontowych rozkaz wstrzymania ognia i ogłosił 

„braterstwo frontowe” wśród oddziałów rosyjskich, nakazując żołnierzom bratanie się z 

wojskami Państw Centralnych. Bolszewicy mieli nadzieję, że kontakty zrewoltowanych 

żołnierzy rosyjskich z wojskami Państw Centralnych doprowadzą do rewolucyjnych 

buntów po drugiej stronie linii frontu
156

. Sowieci przewlekali rokowania pokojowe, 

wykorzystując je do rewolucyjnej agitacji. W efekcie tych działań, pod koniec stycznia 

1918 r. w wielu miastach Niemiec wybuchły strajki, w których robotnicy żądali 

zawarcia pokoju bez aneksji i kontrybucji
157

.  

Po odroczeniu rokowań Niemcy zaczęli zastanawiać się, jakie są rzeczywiste 

zamiary bolszewików. Podczas rozmowy z gen. Maxem Hoffmanem Trocki postawił 

warunek zawarcia traktatu pokojowego dotyczący niewykorzystywania wojsk z frontu 

wschodniego w walkach na froncie zachodnim. Początkowo Hoffman odrzucił tę 

sugestię, jednak potem zgodził się i na ten warunek, by rozpocząć rozmowy pokojowe, 

a Trocki wówczas oświadczył: „Gdy Kierenski był wciąż na stanowisku i ciągnął tę 

wojnę, niemiecki sztab generalny mógł sobie pozwolić na przesuwanie wojsk. Teraz 

dzięki nam alianci są w bardziej korzystnym położeniu”
158

. Geopolitycznym celem 

Trockiego było doprowadzenie do rewolucji w Niemczech i wypracowanie stanowiska 

politycznego rządu sowieckiego przed rokowaniami pokojowymi po zakończonej 

wojnie. Zależało im, aby podczas konferencji pokojowej mieć geopolityczne 

argumenty, aby móc skorzystać z udziału w owocach zwycięstwa159.   

Niemieccy wojskowi, którzy trafnie uznali, że bolszewicy grają na zwłokę i 

zażądali od nich zakończenia tej gry politycznej. W liście do cesarza Wilhelma II z 7 

stycznia 1918 r. gen. Paul von Hindenburg skrytykował „słabą” i „pojednawczą” 

taktykę podczas rokowań w Brześciu, która stworzyła wrażenie, że Niemcy 

rozpaczliwie potrzebują pokoju, a takie wrażenie jego zdaniem źle wpływało na ducha 

bojowego stacjonujących w Rosji wojsk. Cesarz Wilhelm II zgodził się z jego opinią i 

po wznowieniu pertraktacji 27 grudnia 1917 r. (9 stycznia 1918 r.), Niemcy uznali 

jednostronnie bez porozumienia z Rosjanami niepodległość Ukrainy, co było wstępem 

do podpisania z nią odrębnego traktatu pokojowego. Na nic zdały się protesty 

Trockiego, który zastąpił Adolfa Joffego na czele delegacji rosyjskiej. Jeszcze większy 

wstrząs przeżył Trocki, gdy ujrzał niemiecką mapę z naniesioną nową linią graniczną. 

Niemcy przewidywali powstanie kilku „niepodległych” państw, jak: Polski, Ukrainy, 

Litwy, Łotwy i Estonii, co było związane z ich ideą Mitteleuropy. Po przyjęciu 

                                                           
156  Zob. Rozmowa telegraficzna rządu z kwaterą główną przez bezpośrednią linię 9 (22) 

listopada 1917 r. Komunikat radiowy do wszystkich, w: W. Lenin, Korespondencja wojenna 

1917-1920, Warszawa 1958, s. 17-22. 
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 R. Pipes, Krótka historia…, op. cit., s. 159; por. M. Mirowski, op. cit., s. 208-209. 
158 Ibidem, s. 208.  
159 Ibidem, s. 211-212. 
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warunków niemieckich Rosja Sowiecka straciłaby około 34 proc. ludności, 54 proc. 

zakładów przemysłowych i 89 proc. kopalni węgla, dlatego Trocki odrzucił te warunki, 

a 5 (18) stycznia oświadczył, że zdaniem rządu sowieckiego wolę ludu najtrafniej 

wyraża referendum i powrócił do Piotrogrodu160.  

Warunki niemieckie podzieliły bolszewicki rząd, Bucharin żądał zerwania 

negocjacji w celu wzniecenia powstania ludowego przeciwko Niemcom, Trocki rzucił 

hasło „Ani wojna, ani pokój”, dążąc do zerwania rokowań i jednostronnego 

zawieszenia przez Rosję Sowiecką działań wojennych. Lenin – poparty przez Lwa 

Kamieniewa
161

, Zinowjewa i Stalina – uznał ten plan za utopię, gdyż według niego 

Rosja nie miała armii, która przeszkodziłaby Niemcom w zajęciu Moskwy i 

Piotrogrodu, a gdyby do tego doszło, rząd bolszewicki straciłby władzę. W tej sytuacji 

Lenin opowiadał się za przyjęciem upokarzających warunków, mając świadomość, że 

tylko wówczas rząd miał szanse przetrwać162. 

 Podczas posiedzenia Komitetu Centralnego partii, odbytego po powrocie 

Trockiego z Brześcia Lenin niewielką większością głosów został przegłosowany i 

Trocki wrócił do Brześcia na dalsze pertraktacje, przeciągając je w nadziei wybuchu 

rewolucji w Niemczech. Niemcy jednak przejrzeli już grę bolszewików i w nocy 9/10 

lutego von Kühlmann – zgodnie z instrukcją cesarza przedstawił Rosjanom ultimatum: 

przyjmą bez dalszej dyskusji niemieckie warunki albo rokowania zostaną zerwane i 

armia niemiecka rozpocznie natarcie w głąb Rosji. Trocki odparł, że nie podpisze 

proponowanego dokumentu, ale że Rosja, nawet bez traktatu pokojowego, uważa wojnę 

za zakończoną i zdemobilizuje swoją armię. Potem wsiadł do pociągu i ruszył z 

powrotem. Dla Niemców było oczywiste, że bolszewicy traktują rokowania pokojowe, 

jako manewr, ale ich dylemat dotyczył: czy prowadzić dalej bezowocne pertraktacje, 

czy zmusić siłą bolszewików do przyjęcia ultimatum, czy ruszyć na Piotrogród i 

pozbawić ich władzy? 

Minister Richard von Kühlmann doradzał zachowanie spokoju i cierpliwości w 

obawie przed nową falą strajków i rozruchów ze strony niemieckich robotników. 

Niepokoił się też, czy Austro-Węgry nie wycofają się z wojny. Cesarscy generałowie 

                                                           
160 R. Pipes, Krótka historia…, op. cit., s. 160-161; por. eadem, Rewolucja rosyjska…, op. cit., s. 

695-610; zob. M. Mirowski, op. cit., s. 221. 
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 Lew B. Kamieniew, właściwie L.B. Rosenfeld (1883-1936), był rosyjskim i sowieckim 

działaczem ruchu komunistycznego. Od 1901 r. należał do SDPRR, a od 1917 r. był członkiem 

KC SDPRR (b). Po przewrocie październikowym był przewodniczącym WCIK, jednak został 
usunięty z tej funkcji za próbę wprowadzenia do rządu działaczy PSR i SDPRR (m). W latach 

1919-1926 był członkiem Biura Politycznego KC RKP (b), a od 1925 r. jednym z przywódców 

tzw. nowej opozycji. W 1936 r. został oskarżony przez reżim stalinowski o stworzenie 

organizacji terrorystycznej, za co był sądzony i stracony – zob. Encyklopedia Oxford, Warszawa 

2009, T. 9, s. 55.  
162 Na temat podziałów w kierownictwie partii bolszewickiej i RKL – zob. M. Mirowski, op. cit., 

s. 223-234.  
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uważali bolszewików za słabych i nieodpowiedzialnych partnerów i domagali się 

stanowczych kroków, np. Paul von Hindenburg zamierzał rozbić Rosjan i obalić rząd 

bolszewicki. Również cesarz, Wilhelm II poparł generałów i uznał bolszewików za 

członków ogólnoświatowego „spisku żydowsko-masońskiego”, dlatego też – według 

niego – należało ich obalić. Jednocześnie Niemcy poinformowali Rosjan, że w południe 

17 lutego, po wygaśnięciu rozejmu ich armia wznowi działania wojenne na froncie 

wschodnim przeciw Rosji. Informacja o planowanej ofensywie niemieckiej dotarła do 

Piotrogrodu po południu 17 lutego. Na posiedzeniu KC SDPRR (b) Lenin ponowił swój 

apel o powrót do Brześcia i zgodę na warunki niemieckie, ale przegrał jednym głosem, 

gdyż większość członków rządu sowieckiego chciała poczekać i przekonać się, czy 

Niemcy spełnią swoją groźbę: jeśli tak, a w Austro-Węgrzech i w Niemczech nie 

wybuchnie rewolucja, to rozpoczną oni negocjacje pokojowe163. 

 Zgodnie z zapowiedzią, 17 lutego 1918 r. wojska niemieckie rozpoczęły marsz 

w głąb Rosji, zajmując kolejne miasta bez jednego wystrzału. Resztki armii rosyjskiej 

nie potrafiły stawić choćby symbolicznego oporu, żołnierze nie mieli już ochoty na 

dalszą wojnę. Lenin był przekonany, że nieprzyjaciel zamierza zająć dwa najważniejsze 

miasta i zlikwidować reżim sowiecki. Na posiedzeniu Komitetu Centralnego 18 lutego 

jego wniosek znów przepadł jednym głosem, ale Trocki – w sytuacji zagrożenia władzy 

bolszewików – poparł Lenina, dzięki czemu jego propozycja została przyjęta. 

Bolszewicy poinformowali też Niemców, że delegacja rosyjska wróci do Brześcia i 

podpisze układ pokojowy na zaproponowanych warunkach. Rosjan czekała jednak 

przykra niespodzianka, ponieważ Niemcy i Austriacy nie wstrzymali natarcia, ale 

posuwali się dalej, zajmując kolejne miasta i najwyraźniej zmierzając do Piotrogrodu i 

Moskwy. W sytuacji zagrożenia władzy sowieckiej Lenin 21/22 lutego wydał dekret 

„Socjalistyczna ojczyzna w niebezpieczeństwie”!, który głosił, że Niemcy dążyli do 

obalenia rządu socjalistycznego i przywrócenia w Rosji monarchii, dlatego konieczne 

były pilne działania. Miały one polegać m.in. na sformowaniu batalionów do kopania 

okopów z przedstawicieli dawnych klas, a za odmowę groziła kara śmierci, bolszewicy 

zagrozili też nią agentom, spekulantom, włamywaczom, chuliganom, agitatorom, 

niemieckim szpiegom itp.164.  

Leninowi pozostali tylko alianci z Ententy, którym zależało, aby Rosja nie 

wycofała się z wojny, przy czym Koalicji nie interesowało, kim są bolszewicy i do 

czego dążą. Postawę Ententy w warunkach toczącej się jeszcze wojny wyłożył minister 

spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Arthur Balfour, który mówił, że dopóki Rosja 

walczy z Niemcami, ich sprawa jest sprawą Wielkiej Brytanii; takie samo stanowisko 

zajął rząd USA
165

.  
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 R. Pipes, Krótka historia…, op. cit., s. 161-162. 
164 Ibidem, s. 162. 
165 Ibidem, s. 163. 
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Po rozpoczęciu przez bolszewików rokowań pokojowych z Państwami 
Centralnymi kraje Ententy przeniosły placówki dyplomatyczne z Piotrogrodu do 
Wołogdy, utrzymując stosunki z rządem Lenina przez nieoficjalnych pośredników. 
Przyjmowali oni zapewnienia bolszewików, że będą nadal walczyć, jeśli otrzymają od 
Ententy pomoc gospodarczą i wojskową. 21 lutego 1918 r. Trocki zapytał Francuzów, 
jakiej pomocy udzielą Rosji w walce z Niemcami i otrzymał od francuskiego 
ambasadora odpowiedź, że Rosja może liczyć na pomoc wojskową i finansową ze 
strony Francji, dlatego rozpoczęły się francusko-rosyjskie rokowania w tej kwestii166. 

W ciągu kolejnych dwóch dni kierownictwo partii bolszewickiej obradowało 
niemal bez przerwy. W wypadku nieprzyjęcia niemieckich warunków pokojowych, 
Lenin zagroził ustąpieniem ze wszystkich stanowisk. Po przyjęciu przez kierownictwo 
partii woli Lenina, delegacja sowiecka udała się do Brześcia Litewskiego. Ponieważ 
Lenin nie był pewien, czy Niemcy zatrzymają swój marsz nawet po bezwarunkowym 
przyjęciu ich żądań, uznał, że stolicę państwa należy przenieść stolicę Piotrogrodu do 
Moskwy 167 . Ostatecznie 3 marca 1918 r. delegacja rosyjska podpisała w Brześciu 
Litewskim bardzo ciężkie warunki pokojowe: zwłaszcza terytorialne i ekonomiczne. 
Żaden rząd rosyjski nie oddał tak wielkich połaci kraju, ani też nie przyznał obcemu 
państwu takich przywilejów. Ludność rosyjska w przeważającej większości odrzuciła 
traktat, żądając jego unieważnienia i rewizji jego postanowień168. 

Po wycofaniu wojsk rosyjskich z wojny Lenin naraził się na wrogość państw 
Ententy, której państwa poczuły się zdradzone i stanęły wobec perspektywy porażki 
militarnej. Wiosną i latem 1918 r. Lenin podzielał optymistyczny pogląd niemieckiego 
naczelnego dowództwa, że Niemcy zadadzą państwom Ententy druzgocącą klęskę. O 
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 Za zgodą Lenina Sownarkom oficjalnie zwrócił się o taką pomoc i rozpoczęto pertraktacje, 

aby ustalić jej konkretną formę. Kamieniew wyjechał do Paryża, gdzie miał objąć stanowisko 

sowieckiego przedstawiciela dyplomatycznego, jednak został zawrócony. Nie wiadomo, czy 

Niemcy dowiedzieli się o tych kontaktach, czy też przez czysty przypadek długo oczekiwana 

odpowiedź niemiecka nadeszła tego samego dnia, w którym Sownarkom przegłosował prośbę 

do sprzymierzonych o pomoc. Lenin ostrzegał, że Niemcy postawiły jeszcze uciążliwsze 

warunki zawierające żądanie reparacji i rozmaitych ustępstw ekonomicznych. Nota niemiecka 

była ultimatum z 48-godzinnym terminem odpowiedzi, po której otrzymaniu przewidywano 72 

godziny na podpisanie traktatu - ibidem, s. 163. 
167 Ibidem. 
168

 Rosja musiała oddać Polskę, Finlandię i Ukrainę, a także Litwę, Łotwę, Estonię i Zakaukazie. 

Były to jedne z najludniejszych i najbogatszych obszarów Cesarstwa Rosyjskiego, na których 

mieszkało 26 proc. ludności i znajdowało się 28 proc. potencjału przemysłowego, a także trzy 
czwarte złóż węgla i rud żelaza. To tu uzyskiwano 37 proc. krajowej produkcji rolnej. Prócz 

tego Rosja musiała zgodzić się na warunki ekonomiczne, między innymi takie, że 

komunistyczne dekrety nacjonalizacyjne nie obejmą obywateli państw centralnych 

mieszkających w tym kraju. Wreszcie bolszewicy zobowiązali się też do demobilizacji sił 

zbrojnych. Jednym z następstw traktatu brzeskiego było wyjście z rządu przedstawicieli Partii 

Socjalistów Rewolucjonistów (eserowców), którzy ostro się mu sprzeciwiali. Rząd rosyjski stał 

się odtąd wyłączną domeną komunistów. - ibidem, s. 164. 
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tym, że bolszewicy byli przekonani o zwycięstwie Niemiec, świadczyły umowy 

ekonomiczne i wojskowe, które Rosja Sowiecka zawarła z Niemcami sierpniu 1918 r. 

Obie strony uważały je za wstęp do politycznego sojuszu, który zawarły w kwietniu 

1922 r. w Rapallo169. Zasady sowieckiej polityki zagranicznej, przyjęte w 1917 r. były 

następujące: 

 

1. Absolutne pierwszeństwo ma zawsze zachowanie władzy politycznej – czyli 

suwerenności i kontroli nad aparatem państwowym na pewnej części – choćby 

najmniejszej – narodowego terytorium. Jest to podstawowe minimum. Nie ma ceny, 

której nie warto by za to zapłacić i wszystko można w imię tego poświęcić: życie ludzi, 

ziemię i zasoby, honor narodu. Zasada ta opiera się na założeniu, że czas działa na 

korzyść komunizmu, toteż cokolwiek oddano dziś jutro będzie odzyskane. 

2. Po zwycięstwie rewolucji październikowej Rosja stała się ośrodkiem 

światowego socjalizmu, a więc jej bezpieczeństwo i interesy mają pierwszeństwo przed 

bezpieczeństwem i interesami innych krajów, innej partii lub sprawy, nie wyłączając 

sprawy międzynarodowego proletariatu.  

3. W celu uzyskania tymczasowych korzyści wolno zawierać pokój z 

„imperialistycznymi” państwami, ale pokój taki należy traktować jako zbrojny rozejm, 

który można zerwać, gdy sytuacja zmieni się na korzyść. Jak twierdził Lenin – historia 

uczy, że „pokój jest tylko chwilą wytchnienia przed wojną”.  

4. Ponieważ polityka jest wojną, politykę zagraniczną należy prowadzić 

beznamiętnie, szczególną uwagę poświęcając układowi sił. Lenin stwierdził: „Mamy 

przed sobą wielkie doświadczenie rewolucji i na podstawie tego doświadczenia 

nauczyliśmy się, że trzeba stosować taktykę bezwzględnego natarcia wtedy, gdy 

obiektywne okoliczności nie pozwalają… Musimy jednak uciekać się do taktyki 

wyczekiwania, do powolnego gromadzenia sił, gdy obiektywne okoliczności nie 

pozwalają na wezwanie do powszechnego, bezwzględnego oporu”
170

.  

 

Zgodnie z podstawową zasadą bolszewickiej polityki zagranicznej: sowieckie 

interesy za granicą należało realizować umiejętnie, wykorzystując wszelkie 

przeciwieństwa interesów między burżuazją innych krajów, czy wewnętrzne 

sprzeczności w środowisku burżuazji wewnątrz poszczególnych krajów
171

. Przewrót 

październikowy 1917 r., w Rosji wzbudził zainteresowanie, ponieważ miał on 

                                                           
169 30 IX 1918 r., kiedy kajzerowskie Niemcy stały już nad przepaścią, zgodnie z sierpniową 

umową Lenin zatwierdził przewiezienie do Berlina aktywów o wartości 312,5 miliona marek. 

Wynika stąd niezbicie, że Lenin ugiął się przed niemieckim dyktatem nie dlatego, że wiedział, iż 

Niemcy długo się nim nie nacieszą, ale ponieważ uważał, że Niemcy wygrają wojnę i chciał być 

po zwycięskiej stronie – ibidem, s. 165. 
170 W.I. Lenin, op. cit., t. 36, s. 324.  
171 W. I. Lenin, op. cit., t. 41, s. 53. 
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znaczenie dla toczącej się pierwszej wojny światowej 172 . Na początku państwa 

zachodnie nie interesowały się bolszewizmem, jednak Sowieci ze względów 

geopolitycznych i ideologicznych interesowali się Zachodem, uważając, że jeśli 

rewolucja ograniczy się tylko do obszaru Rosji, to poniesie klęskę, to też od chwili 

przejęcia władzy wzywali robotników całego świata, aby wystąpili przeciwko swoim 

rządom, a za odezwami tymi szły sowite fundusze na propagandę i agitację. Wciągali 

oni Niemców w sprawy wewnętrzne Rosji, używając ich przeciwko państwom Ententy, 

kiedy było to dla nich wygodne – i Ententy przeciwko Niemcom, kiedy sytuacja się 

zmieniła. Leninowska zasada wykorzystywania wszystkich „pęknięć burżuazji” 

pociągała za sobą nieustanną ingerencję w sprawy innych krajów. Niemal powszechne 

przekonanie o planowej „interwencji” aliantów w Rosji Sowieckiej jest jednym z wielu 

mitów, które wymagają obalenia: w czasie rewolucji rosyjskiej nie było jednej 

interwencji zagranicznej, ale wiele odrębnych interwencji173.  

23 marca 1918 r. wojska niemieckie rozpoczęły długo oczekiwaną ofensywę na 

froncie zachodnim. Od czasu zawieszenia broni z Rosją gen. Erich von Ludendorff 

przerzucił pół miliona żołnierzy z frontu wschodniego; był gotów poświęcić życie 

miliona Niemców, żeby zdobyć Paryż. Bolszewicy skorzystali z rozejmu, aby 

zbudować własną armię. Lenin uważał, że Sowieci potrzebowali sił zbrojnych do 

obrony przed spodziewaną interwencją zbrojną państw kapitalistycznych, jak i do 

rozpoczęcia realizacji geopolityki światowej rewolucji; zdaniem Lenina, rewolucyjną 

Rosję czekała cała seria wojen rewolucyjnych174.  

Chcąc utworzyć armię, Sowieci musieli pokonać liczne przeszkody: 

zdemobilizowani żołnierze nie kwapili się wracać do szeregów, pobór sprawiłby, że 

nowa armia miałaby charakter chłopski, a chłopów bolszewicy uważali za wrogów 

swojej władzy, zaś oficerów dawnej armii za kontrrewolucjonistów. W istniejącej 

sytuacji rozwiązaniem mogła być milicja robotnicza, jednak nie była ona w stanie 

wypełnić przewidywanych dla niej zadań wojennych. W tej sytuacji bolszewicy 

zwlekali, chociaż dawni oficerowie sztabu generalnego, wychowani w duchu ślepego 

posłuszeństwa, podporządkowali się im niemal, co do jednego i stworzyli na początku 

istnienia Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej trzon jej kadry dowódczej. Przez 

jakiś czas władze sowieckie prowadziły też rokowania z państwami Ententy w sprawie 

pomocy wojskowej, ale wszystkie zabiegi niewiele dały i do sierpnia 1918 r. jedyną 

sprawną formacją wojskową, którą dysponowali bolszewicy, było 35 000 strzelców 

łotewskich, przerzucanych z jednego zagrożonego odcinka na drugi
175

.  

Tymczasem alianci porzucili nadzieję na współpracę z bolszewikami przeciw 

Niemcom i zaczęli wysadzać desanty morskie oddziałów na terytorium Rosji. 
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 R. Pipes, Rewolucja rosyjska…, op. cit., s. 638.  
173

 Ibidem, s. 639. 
174 R. Pipes, Krótka historia…, op. cit., s. 167. 
175 Ibidem, s. 168. 
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Pierwszego desantu dokonali w marcu 1918 r. w Murmańsku Anglicy na prośbę 

miejscowej rady i za zgodą władz w Moskwie. Następne oddziały zeszły nieco później 

na ląd Archangielsku i Murmańsku, a ich głównym zadaniem była obrona tych portów 

przed wojskami niemieckimi i Finami oraz ochrona magazynów ze sprzętem 

wojskowym, gromadzonym tam od 1916 r. Strategiczny plan przewidywał dla nich rolę 

straży przedniej Armii Wschodniej, którą alianci chcieli utworzyć w Rosji w oparciu o 

wierne przysiędze oddziały armii rosyjskiej. W kwietniu Japończycy wysłali 

kontyngent wojsk do Władywostoku, pozornie w celu dołączenia do 

międzysojuszniczych oddziałów, ale w rzeczywistości po to, aby ustanowić wojskową 

obecność japońską na rosyjskim Dalekim Wschodzie; rząd japoński bowiem miał 

zamiar anektować te tereny. Rząd sowiecki przyglądał się tym poczynaniom zagranicy, 

zwłaszcza Japonii, z dużym niepokojem176.  

 Sukces niemieckiej ofensywy wiosennej we Francji skłonił bolszewików do 

jeszcze większego zbliżenia z Niemcami, a skutkiem tego było nawiązanie sowiecko-

niemieckich stosunków dyplomatycznych w końcu kwietnia 1918 r. Niemiecką 

ambasadą w Moskwie kierował hrabia Wilhelm von Mirbach, zawodowy dyplomata 

mający już za sobą służbę na placówce w Petersburgu. Jego prawą ręką był młody 

filozof Kurt Riezler, który w 1917 r. zajmował się w Sztokholmie przekazywaniem 

bolszewikom niemieckich pieniędzy. Obaj dyplomaci uznali sytuację w Rosji 

Sowieckiej za przygnębiającą i ostrzegli rząd w Berlinie, aby nie wspierał wyłącznie 

komunistów, którzy mogli stracić władzę, a wtedy Niemcy mogli stracić wszelkie 

oparcie polityczne w Rosji, dlatego też 3 czerwca 1918 r. zwrócił się do MSZ Rzeszy w 

Berlinie z prośbą o finansowanie władz bolszewickich i ministerstwo ją spełniło
177

. 

Z drugiej strony Europy, ambasador sowiecki w Berlinie, Adolf Joffe zajął 

siedzibę b. Ambasady Rosji sprzed sierpnia 1914 r. Sowieckie przedstawicielstwo 

dyplomatyczne nie było jednak li tylko zwykłą ambasadą, ale raczej rewolucyjną 

placówką na terytorium nieprzyjaciela. Miało ono trzy podstawowe zadania do 

wykonania i wykonało je z powodzeniem. Pierwsze polegało na zneutralizowaniu 

wpływów niemieckich generałów, którzy chcieli likwidacji rządu bolszewickiego. Joffe 

                                                           
176 Ibidem; zob. też; idem, Rewolucja rosyjska…, op. cit., s. 644. 
177 R. Pipes opisuje te działania następująco: „3 czerwca Mirbach poinformował rząd niemiecki, 

że aby nie dopuścić do upadku komunistów, potrzebuje 3 mln. marek miesięcznie i MSZ Niemiec 

spełniło tę prośbę, przyznając jego ambasadzie 40 milionów marek na działalność w Rosji. 

Spośród 9 mln. marek, które ambasada wydała, mniej więcej połowa trafiła do rządu 
sowieckiego: otrzymał on transze w czerwcu, lipcu i sierpniu 1918 r. Resztę pieniędzy 

rozdysponowano między różne grupy, m.in. liberalny rząd syberyjski. Riezler nawiązał też 

kontakt z tajnym antybolszewickim Ośrodkiem Prawicowym, złożonym z konserwatywnych 

polityków i generałów, którzy doszli do wniosku, że bolszewizm stanowi dla Rosji większe 

niebezpieczeństwo, niż Niemcy. Jednakże na przeszkodzie zacieśnieniu stosunków stanął traktat 

brzeski, którego rewizję wszystkie antybolszewickie ugrupowania uważały za warunek wszelkiej 

współpracy z Niemcami” – zob. R. Pipes, Krótka historia…, op. cit., s. 168-169. 
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to osiągnął roztaczając przed niemieckimi kołami gospodarczymi wizję wielkich 

zysków, które czekają ich w Rosji Sowieckiej. Drugim – stricte agenturalnym zadaniem 

– było zachęcanie i wspieranie sił rewolucyjnych w Niemczech i krajach ościennych, co 

też czynił, a trzecim zbieranie informacji politycznych i ekonomicznych, dotyczących 

Niemiec
178

.  

Jako ambasador sowiecki w Berlinie, Joffe nawiązał kontakty z najbardziej 

radykalnymi ugrupowaniami w Niemczech, korzystając z immunitetu dyplomatycznego 

do siania rewolucyjnej propagandy i zaopatrywania owych skrajnych odłamów w 

pieniądze i broń. W 1919 r. Joffe opisywał działalność w Berlinie następująco: 

„[Ambasada] wspierała ponad dziesięć lewicowo-socjalistycznych gazet i kierowała 

nimi… Całe Niemcy były pokryte siecią nielegalnych organizacji rewolucyjnych; co 

tydzień drukowano i kolportowano zarówno w kraju, jak na froncie setki tysięcy 

rewolucyjnych ulotek i proklamacji”179. Część materiałów przywozili z Rosji kurierzy, 

ale większość drukowano przy pomocy ambasady sowieckiej w Niemczech. 

Wobec zagrożenia ich władzy, bolszewicy rozpoczęli organizację regularnej 

armii, a czynili to przy pomocy służącym im dawnym generałom carskim i doradcom 

francuskim, którzy nakłaniali ich do porzucenia pomysłu ochotniczej milicji robotniczej 

i przywrócenia powszechnego poboru. 29 maja 1918 r. wadze sowieckie ogłosiły 

mobilizację powszechną robotników i górników, a dwa miesiące później wszystkich 

mężczyzn w wieku od 18 do 40 roku życia, jednocześnie wszyscy oficerowie b. armii 

rosyjskiej w wieku 26-31 lat podlegali obowiązkowej rejestracji. Robotniczo-Chłopska 

Armia Czerwona została zorganizowana przy pomocy rosyjskich oficerów, których 

Sowieci określali mianem specjalistów wojskowych i w dużym stopniu oni też 

dowodzili oddziałami Armii Czerwonej. Pod względem struktury i dyscypliny RKKA 

wzorowała się na b. armii carskiej sprzed 1917 r. Najważniejszą nowością była jednak 

instytucja „komisarzy” politycznych, czyli zaufanych bolszewików, którzy 

kontrolowali polityczną lojalność oficerów
180

.  

                                                           
178

 Interesujące jest, że w kontaktach z niemieckimi przedsiębiorcami Adolf Joffe i Leonid 

Krasin, namawiali ich, aby nie zwracali uwagi na „maksymalistyczne” hasła bolszewików i 

zapewniał, że to tylko retoryka. Na skargi, że Rosjanie prowadzą wywrotową propagandę, Joffe 

odpowiadał, że to „działania Rosyjskiej Partii Komunistycznej, a nie rządu”. Wielu 

przedsiębiorców naiwnie wierzyło w jego tłumaczenia. Koncerny Kruppa, Thyssena i Stinnesa 

(późniejsi poplecznicy Hitlera) naciskali na rząd niemiecki, aby utrzymywał dobre stosunki z 

nowymi władzami Rosji w celu zapewnienia Niemcom hegemonii w tym kraju. Dyplomaci, 

przemysłowcy i bankierzy zneutralizowali też silne wpływy kół wojskowych w życiu 
gospodarczym Niemiec – zob. ibidem, s. 169. 
179 Idem, Rewolucja rosyjska…, op. cit., s. 652-653. 
180

 29 lipca 1918 r. Lew Trocki zapewnił wszystkich, którzy obawiali się o lojalność b. oficerów 

carskich, których określano mianem „specjalistów wojskowych”, że oficer, który zdradzi Rosję 

Sowiecką, zostanie zastrzelony na miejscu, zaś do komisarzy powiedział: „Przy każdym 

specjaliście […] z prawej i z lewej powinien stać komisarz z rewolwerem w ręku” - R. Pipes, 

Krótka historia…, op. cit., s. 171. 
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Jednak w 1918 r. Armia Czerwona była w stanie zalążkowym, a losy Rosji 

Sowieckiej w dużej mierze spoczywały w rękach niemieckich, ponieważ dzięki 

pieniądzom z Berlina Sowieci mogli przetrwać finansowo w czasie, gdy nie miała 

praktycznie innych dochodów, bo system podatkowy się załamał. Poparcie ze strony 

Niemiec, udzielone bolszewikom zniechęcało wewnętrzną opozycję do działania. 

Również MSZ odcinało się od poglądów moskiewskiej ambasady, twierdząc, że 

bolszewicy są najbardziej wiarygodnym kontrahentem Niemiec, gdyż tylko oni przyjęli 

warunki traktatu brzeskiego i dzięki im w Rosji panuje ciągły chaos. Memoriał 

niemieckiego MSZ podawał argumenty za popieraniem bolszewików:  

 

„Co się tyczy Wielkiej Rusi, to interesuje nas tu tylko jedno: wspieranie sił 

rozkładowych i osłabianie jej na długi czas… W naszym interesie leży szybkie i 

autentyczne znormalizowanie stosunków z Rosją, aby przejąć kontrolę nad jej 

gospodarką. Im bardziej ingerujemy w sprawy wewnętrzne tego kraju, tym większa 

będzie przepaść, która dzieli nas od Rosji… Nie można zapominać, że traktat brzeski 

został ratyfikowany tylko przez bolszewików, i t nawet nie wszystkich… Dlatego jest w 

naszym interesie, aby bolszewicy na razie pozostali u steru. W celu zachowania władzy 

będą na razie robić wszystko, aby okazać nam lojalność i przestrzegać traktatu 

pokojowego. Z drugiej strony ich przywódcy, będący żydowskimi przedsiębiorcami, 

niebawem porzucą swoje teorie i zajmą się zyskowną działalnością handlową i 

transportową. Musimy w tej sprawie postępować ostrożnie, ale konsekwentnie. 

Transport, przemysł i cała gospodarka narodowa Rosji musi wpaść w nasze ręce”181. 

 

Minister Richard von Kühlmann radził władzom niemieckim zapewnić 

Sowietów, że Niemcy nie mają żadnych planów, co do Piotrogrodu, aby bolszewicy 

mogli przerzucić broniące miasta oddziały łotewskie na wschód, do walki z Czechami. 

Po poparciu działań MSZ Rzeszy przez cesarza dowództwo bolszewickie mogło 

przerzucić na front wschodni trzy pułki łotewskie, które pomogły zatrzymać natarcie 

Korpusu Czechosłowackiego182.  

Postanowienie cesarza niemieckiego było dla władz sowieckich dobrą 

informacją, złą wiadomością okazał się natomiast bunt lewicowych eserowców, 

wówczas jedynych sprzymierzeńców bolszewików, którzy uważali, że bolszewicy 

podpisując traktat brzeski zdradzili rewolucję. Przewodnicząca PSR, Maria 

Spiridonowa pisała wówczas na ten temat: „W ścisłym sojuszu z bolszewikami 

walczyliśmy na tych samych barykadach i razem z nimi zamierzaliśmy przejść do końca 

sławetny szlak walki. Teraz jednak widzę, że są oni najprawdziwszymi i chyba 
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szczerymi kontynuatorami tej… polityki, którą zawsze prowadził rząd Kierenskiego”183. 

W związku z tym lewicowi eserowcy postanowili sprowokować wznowienie wojny 

rosyjsko-niemieckiej, aby położyć kres polityce kompromisu i ożywić zapał 

rewolucyjny w kraju184.  

Bezpośrednio po tych wydarzeniach Lenin kazał rozwiązać Nadzwyczajną 

Komisję, jednak wkrótce uchylił to zarządzenie. Ponieważ oddziały wojskowe 

stacjonujące w Moskwie nie pospieszyły z odsieczą rządowi, Lenin prosił o pomoc 

Pułk Strzelców Łotewskich pod dowództwem płk. Joakima Vacetisa, który 7 lipca 

zdławił bunt. Zarówno w samej Moskwie, jak i innych miastach Rosji przywróceni do 

łask funkcjonariusze Czeki aresztowali setki lewicowych eserowców. W celu 

obłaskawienia Niemców rząd bolszewicki ogłosił, że 200 spośród aresztowanych 

zostanie rozstrzelanych, a wśród nich stojąca wówczas na czele opozycyjnej wobec 

bolszewików Partii Socjalistów-Rewolucjonistów Maria Spiridonowa. Jednak władze 

potraktowały ich stosunkowo łagodnie, obawiając się, że w wypadku procesów i 

ciężkich kar eserowcy rozpętają terror przeciwko przywódcom bolszewickim  – 

wzorując się na okresie Rosji carskiej
185

. Wbrew oczekiwaniom lewicy PSR, rząd 

niemiecki dość łatwo pogodził się z zabójstwem swojego ambasadora i przysłał 

następcę Karla Helffericha, który w obawie o swoje życie w ciągu dwutygodniowego 

pobytu tylko raz opuścił budynek ambasady.  

6 lipca 1918 r. wybuchła jeszcze jedna antybolszewicka rewolta w Jarosławiu i 

dwóch mniejszych miastach na północnym wschodzie Rosji, które zorganizował Boris 
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 Idem, Rewolucja rosyjska…, op. cit., s. 667-670; por. eadem, Krótka historia…, op. cit., s. 

173-174. 
184

 Działacze PSR zaczęli jawnie budować własne siły zbrojne. Spisek lewicowych eserowców 

został przygotowany w dużej mierze w gmachu Czeki, gdzie zastępcą Dzierżyńskiego był 

lewicowy eserowiec, Jakob Peters. Sądzili oni, że po zabójstwie ambasadora niemieckiego 

Niemcy wypowiedzą Rosji Sowieckiej wojnę i bolszewicy, którym nie zamierzali odbierać 

władzy, będą musieli powrócić na drogę rewolucji. 6 lipca, dwaj agenci Czeki weszli do 

ambasady niemieckiej w Moskwie pod pretekstem załatwienia jakieś sprawy urzędowej, 

zastrzelili ambasadora, hrabiego Wilhelma von Mirbacha i uciekli zostawiając podrobione 

dokumenty Czeki, na podstawie których wpuszczono ich do budynku. Był to znak dla grup 

lewicowych eserowców, aby wzniecić powstanie w stolicy. Oddziały zajęły szereg punktów 

strategicznych w mieście, ale nie podjęły prób obalenia bolszewików. Jeden ze spiskowców 

oświadczył aresztowanemu szefowi Czeki: „Stoicie przed faktem dokonanym. Traktat brzeski 

został zerwany, wojna z Niemcami jest nieunikniona. Władzy nie chcemy. Niech będzie i tutaj 
tak, jak na Ukrainie, zejdziemy do podziemia. Możecie zostać u władzy, ale musicie przestać 

wysługiwać się Mirbachowi. Niech Niemcy zajmą Rosję aż po Wołgę” – zob. ibidem, s. 174. 
185

 Przywódczyni zlikwidowanej przez bolszewików PSR, Maria Spiridonowa została 

uwięziona, ale niebawem odzyskała wolność; resztę życia spędziła to w więzieniu, to znów na 

wolności. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. odbywała wyrok w więzieniu w 

Orle i tuż przed zajęciem miasta przez wojska niemieckie została rozstrzelana – zob. O. Figes, 

op. cit., s. 655.  
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Sawinkow 186 . Po zajęciu Jarosławia, w odwecie za wybuch powstania bolszewicy 

rozstrzelali 350 uczestników, głównie białych oficerów 187 . Według Kurta Riezlera, 

który był szefem ambasady niemieckiej po śmierci Mirbacha, powstanie Sawinkowa 

zapowiadały koniec władzy bolszewików 188 . Zresztą dowódca Pułku Strzelców 

Łotewskich, płk Joakim Vacetis, podczas rozmowy z Reizlerem dał mu do 

zrozumienia, że jego żołnierze – pod warunkiem obietnicy amnestii – gotowi są 

porzucić bolszewików i wrócić do domu, na zajętą przez Niemcy Łotwę. Riezler 

wznowił też pertraktacje z Ośrodkiem Prawicowym. Ze względu na sprzeciw rządu 

niemieckiego wobec tych planów, dlatego też Vacetis pozostał wierny Leninowi
189

. 

1 sierpnia 1918 r. do Archangielska zawinęła eskadra brytyjskiej Marynarki 

Wojennej wraz z 8,500 żołnierzy brytyjskich i amerykańskich. Głównym zadaniem 

była pomoc w ewakuacji oddziałów Korpusu Czechosłowackiego krótszym, północnym 

szlakiem. Brytyjski dowódca, gen. Frederick Poole otrzymał też rozkaz dotyczący 

zwalczania niemieckich „wpływów i infiltracji”, wspierania Rosjan chcących walczyć u 

boku aliantów i nawiązania łączności z Korpusem Czechosłowackim. W Murmańsku 

wylądowało dalsze 15,000 żołnierzy brytyjskich, a we Władywostoku amerykańskich. 

Oddziały nie mogły ingerować wewnętrzne sprawy Rosji, ani obalać reżimu Lenina, a 

ich głównym zadaniem było reaktywowanie frontu wschodniego, a do tego celu, jak 

oceniali specjaliści wojskowi - wystarczyło 30,000 żołnierzy190.  

Wśród władz bolszewickich zapanowały minorowe nastroje, co było 

spowodowane brakiem orientacji rządu bolszewickiego odnośnie prawdziwych intencji 

lądujących na obrzeżach rozpadającego się imperium wojsk Ententy. Sowieci uznali 

desanty za początek zmasowanej interwencji zbrojnej aliantów, dlatego też prosili 

Niemców o pomoc. W pierwszym dniu operacji w Archangielsku komisarz spraw 

zagranicznych Gieorgij Cziczerin złożył wizytę nowemu ambasadorowi Niemiec w 

Rosji, Helfferichowi, a podczas rozmowy prosił w imieniu rządu sowieckiego Niemcy 

o wojskową interwencję w Rosji. Podczas jej trwania niemieckie oddziały wojskowe 

broniłyby Piotrogrodu przed ewentualnym atakiem alianckim, a następnie miały 

wyruszyć na Archangielsk i Murmańsk, aby wypędzić stamtąd wojska Ententy, a 

wojska niemieckiego Ober-Ostu na Ukrainie rozpoczęłyby ofensywę przeciwko Armii 

Ochotniczej gen. Antona Denikina. Rząd Rzeszy zgodził się na ten plan i 27 sierpnia 

oba państwa podpisały traktat dodatkowy, który szczegółowo regulował kwestie 

                                                           
186 Na temat działalności B. Sawinkowa – zob. A.S. Kowalczyk, Sawinkow, Warszawa 1992, s. 

184-187; por. K. Wędziagolski, Pamiętniki: wojna i rewolucja, kontrrewolucja, bolszewicki 

przewrót, warszawski epilog, Londyn 1972, s. 253.  
187

 R. Pipes, Krótka historia…, op. cit., s. 175. 
188

 Ibidem, s. 176. 
189 Ibidem. 
190 Ibidem. 
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ekonomiczne poruszone w traktacie brzeskim. Do działań jednak nie doszło, gdyż 

Niemcy poniosły klęskę na froncie zachodnim191. 

Na początku października 1918 r., kiedy rząd księcia Maksymiliana 

Badeńskiego poprosił prezydenta USA, Wodrowa Wilsona o pośrednictwo w 

rokowaniach o zawieszenie broni berlińscy sponsorzy bolszewików stracili swoje 

stanowiska. Nowy rząd zdystansował się od bolszewickiej Rosji. W tym okresie 

ambasador Joffe i jego podwładni już zupełnie jawnie organizowali w Niemczech 

rewolucję. MSZ Rzeszy, które miało dość sowieckiej ingerencji w wewnętrzne sprawy 

Niemiec na początku listopada 1918 r. nakazało zamknięcie sowieckiej ambasady. 

Przed powrotem do Rosji Adolf Joffe przekazał jeszcze na rzecz Niezależnej 

Socjaldemokratycznej Partii Niemiec 500,000 marek i 150,000 rubli jako dodatek do 

10,000000 rubli przekazanych wcześniej na ten sam cel192.  

W dniu 13 listopada 1918 r., zatem w dwa dni po wejściu w życie zawieszenia 

broni na froncie zachodnim, Rada Komisarzy Ludowych jednostronnie wypowiedziała 

traktaty brzeski i dodatkowy. W podpisanym 28 czerwca 1919 r. traktacie wersalskim 

państwa Ententy wymogły na Niemcach anulowanie traktatu brzeskiego. Jednostronne 

wystąpienie Rosji z wojny miało wpływ na żywotne interesy obu walczących bloków. 

Dopóki działania wojenne trwały, żadna strona nie mogła pozostać obojętna na to, co 

się działo w Rosji – bolszewicy de facto brali pośrednio udział w wojnie, wygrywając 

jedną stronę walczącą przeciwko drugiej. Był to wstęp do wzniecenia światowej 

rewolucji proletariackiej, której podstawowe założenia kilkadziesiąt lat wcześniej 

zaczęli opracowywać główni idologowie komunizmu, a próbę ich realizacji podjęli w 

praktyce Trocki i Lenin. 

 

 

 

 

                                                           
191

 Sowieci zgodzili się zapłacić Niemcom sowite reparacje, aby powetować straty wynikające z 
podjętych działań przeciwko ich obywatelom zarówno przez rząd carski, jak sowiecki oraz 

pokryć koszty utrzymania jeńców rosyjskich; potwierdzono przywileje niemieckich obywateli w 

Rosji. Traktat dodatkowy zawierał też trzy tajne artykuły: Niemcy czyniły zadość rosyjskiej 

prośbie o czynną interwencję wojskową przeciwko siłom alianckim w Murmańsku i Armii 

Ochotniczej na Ukrainie. Oprócz tego zobowiązywały się do wyparcia z bakijskiego zagłębia 

naftowego wojsk brytyjskich, które zajęły je na początku sierpnia 1918 r. – ibidem, s. 176-177. 
192 Ibidem, s. 177. 
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Rozdział II 

Idea permanentnej rewolucji a sowiecka geopolityka światowej 

rewolucji proletariackiej – przykłady jej realizacji w Europie  

w latach 1917-1920 
 

 

2.1 Podstawowe założenia idei permanentnej rewolucji i ich główni prekursorzy w 

Europie Zachodniej i Rosji w okresie przedtrockistowskim  

 

W kontekście opisywanego tematu problem permanentnej rewolucji, czyli jej 

ciągłości i rozwoju w celu podboju świata przez komunistów jest podstawowym 

fundamentem jej treści i odnosi się również do obszaru węgiersko-słowackiego i 

wydarzeń 1919 r. na tym obszarze. Permanentna rewolucja była obecna w ideologii 

komunistycznej od jej powstania w połowie XIX wieku, a jej zasady były podstawą 

polityki zagranicznej Rosji Sowieckiej w czasie rządów Lenina, służąc głównie 

interesom światowej rewolucji proletariackiej. Jednym z celów władzy bolszewików 

była realizacja idei geopolitycznej, określonej mianem permanentnej rewolucji. Pojęcie 

pojawiło się w 1850 r., dwa lata po ogłoszeniu Manifestu Komunistycznego przez 

prekursorów socjalizmu naukowego, Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Pierwszym 

dokumentem był Apel Centralnego Komitetu Związku Komunistów, w którym Marks 

dość precyzyjnie stwierdził: „Podczas, gdy demokratyczni drobnomieszczanie chcą 

zakończyć jak najszybciej rewolucję, poprzestając co najwyżej na przeprowadzeniu […] 

postulatów – w naszym interesie i naszym zadaniem jest uczynić rewolucję nieustającą, 

dopóty, dopóki wszystkie mniej lub więcej posiadające klasy nie będą usunięte od 

władzy, dopóki proletariat nie zdobędzie władzy państwowej, dopóki związek 

proletariuszy nie tylko w jednym kraju, lecz we wszystkich, pracujących krajach świata 

nie rozwinie się tak dalece, że ustanie konkurencja między proletariuszami tych krajów 

i dopóki przynajmniej decydujące siły produkcyjne nie będą skoncentrowane w rękach 

proletariuszy”
193

.  

Również w 1850 r. Marks wydał publikację pt. Walki klasowe we Francji od 

1848 do 1850 r., w której stwierdził, że: „… proletariat skupia się coraz bardziej wokół 

rewolucyjnego socjalizmu, wokół komunizmu, który sama burżuazja ochrzciła imieniem 

Blanquiego. Socjalizm ten ogłasza rewolucję w permanencji, klasową dyktaturę 

proletariatu, jako konieczny szczebel klasowy do zniesienia różnic klasowych w ogóle, 

do zniesienia wszystkich produkcji, na których się one opierają, do zniesienia 

wszystkich stosunków społecznych, odpowiadającym tym stosunkom produkcji, do 

                                                           
193 K. Marks, F. Engels, Apel Centralnego Komitetu do Związku Komunistów, w: K. Marks, 

Dzieła wybrane, Warszawa 1947, T. 2, s. 40-51. 
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przewrotu wszystkich idei, zrodzonych przez te stosunki społeczne”194. Jak wynika z 

powyższych tekstów, sam termin rewolucji permanentnej pojawił się u początku idei 

socjalizmu naukowego, chociaż odnosił się on w ówczesnych uwarunkowaniach 

społeczno-ekonomicznych i politycznych do Niemiec i państw Europy Zachodniej. 

Zarówno Marks, jak i Engels zakładali wybuch rewolucji proletariackiej w krajach 

uprzemysłowionych: Anglii, Francji, a następnie w państwach niemieckich, nie zaś w 

zacofanej ekonomicznie carskiej Rosji, choć rewolucja miała objąć te państwa niemal 

jednocześnie, dlatego w założeniach miała charakter ciągłego procesu historycznego – 

permanentnego
195

.  

Prekursorem teorii permanentnej rewolucji był rewolucjonista niemiecki 

pochodzenia żydowskiego Aleksander Helphand vel Parvus. Jako działacz 

socjaldemokratyczny, Helphand był znany w salonach Europy i wśród działaczy II 

Międzynarodówki. Był on postacią nietuzinkową, a dodatkowo – jak pisze Mikołaj 

Mirowski: „… miał nadzwyczajny wręcz dar znajdowania się w kluczowych dla historii 

miejscach, przeważnie w zaskakująco dwuznacznej roli”. W 1917 r., jako agent 

Niemieckiej Służby Wywiadowczej Helphand podjął się organizacji tajnego przerzutu 

Lenina do Rosji w celu wyłączenia jej z państw Ententy, walczących z Niemcami w 

latach pierwszej wojny światowej poprzez rewolucję, którą miał zorganizować Lenin i 

bolszewicy. Tak też się stało i w konsekwencji przewrotu 1917 r., a następnie 

podpisania separatystycznego pokoju brzeskiego z Państwami Centralnymi Rosja 

opuściła Ententę, de facto wybierając polityczny sojusz z Niemcami196 (zob. 1.4). 

W swoim pisarstwie – choć dość skromnym w stosunku do Karola Marksa, 

Włodzimierza Lenina, Lwa Trockiego, czy Karla Kautsky`ego, Alexander Helpahand 

poruszał m.in. kwestię rewolucji rosyjskiej lat 1905-1907 pod kątem dynamiki 

stosunków klasowych. Po zapoznaniu się z pracami Plechanowa, Kautskiego i 

przywódcy rosyjskiej Partii Konstytucjonalistów Demokratów (kadetów), Pawła 

Milukowa, Helphand określił Imperium Rosyjskie pod rządami Romanowów, jako 

półazjatycką, orientalną despotię, otoczoną „chińskim murem” zaniechań i zacofania 

względem świata Zachodu197. W związku z tym uważał, że rodzący się (i kontrolowany 

przez carski reżim) kapitalizm rosyjski – z udziałem kapitału zachodniego – musi 

doprowadzić w zacofanym ekonomicznie kraju do wybuchu rewolucji komunistycznej i 

uchwycenia władzy przez proletariat i biedotę chłopską. Helphand zaobserwował, że w 

Rosji nie istniała znacząca politycznie klasa średnia, skupiająca drobnych wytwórców, 

rzemieślników i mieszczaństwo, która – tak, jak na Zachodzie – byłaby naturalnym 

zapleczem politycznym dla ugrupowań demokratycznych, stanowiąc tamę dla 
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 K. Marks, Walki klasowe we Francji od 1848 do 1850 r., w: ibidem, s. 157.  
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 M. Mirowski, Rewolucja permanentna Lwa Trockiego: między teorią a praktyką, Warszawa 

2013, s. 12-27. 
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radykalnych sił politycznych, w tym komunizmu. Stał on na przeciwnych pozycjach 

myśli politycznej marksizmu, który 60 lat wcześniej zakładał, że rewolucja 

socjalistyczna zmiecie najpierw rządy burżuazji na Zachodzie. Trafnie też przewidział, 

że w sytuacji istnienia w Rosji zacofanego ekonomicznie i konserwatywnego chłopstwa 

na czele rewolucji komunistycznej stanie rosyjska klasa robotnicza pod 

przewodnictwem bolszewików Lenina
198

. Przewidywał, że jeśli carat nie został obalony 

podczas rewolucji lat 1905-1907, to kolejna rewolucja nastąpi podczas następnego 

kryzysu imperium Mikołaja II i nie pomylił się, biorąc aktywny udział w wydarzeniach 

rewolucji rosyjskiej na jej początku, wiosną 1917 r.    

Aleksander Helphand toczył wiele polemik ze współczesnymi mu, głównymi 

teoretykami marksizmu na temat taktyki rewolucji. W tym kontekście wydaje się 

interesująca polemika z Leninem, dotycząca możliwości połączenia taktyki 

parlamentarnej i rewolucyjnej. Parvus pisał: „W tym się różnimy, że dla niego [tj. 

Lenina – G.B.] rewolucja jest kwestią chwili, którą można przegapić, podczas, gdy dla 

mnie jest potrzebnym procesem historycznym. […] Lenin przygląda się taktyce z punktu 

widzenia obalenia caratu i bezpośredniego zwycięstwa rewolucji, ale ja traktuję ją z 

punktu widzenia organizacji socjal-rewolucyjnej armii proletariatu, która może 

dokonać nieprzerwanej rewolucji”
199

. Właśnie owa idea nieprzerwanej rewolucji miała 

doprowadzić proletariat do zwycięstwa w skali światowej. Parvus jednak chciał 

zachować instytucje demokratyczne i rozbudować partię socjaldemokratyczną w skali 

masowej, aby po rewolucji przejęła ona w pełni władzę. Trocki jednak nie widział 

konieczności, aby przed socjalizmem nastąpił etap rewolucji demokratycznej, lansując 

„szturmem” obalenie kapitalizmu i przejście do socjalizmu, dlatego też z punktu 

widzenia Trockiego idee Parvusa miały charakter reformistyczny, daleki od 

bezpośredniej rewolucji
200

.             

Prócz Helphanda teoretykami idei Marksa i Engelsa byli kolejni rewolucjoniści 

niemieccy: Franz Mehring, Róża Luksemburg i Karl Kautsky. Opierając się na 

założeniach marksistowskich uznali oni, że należy bezkompromisowo obalić istniejący 

porządek prawno-polityczny, jako „stary i burżuazyjny” poprzez ciągły proces 

rewolucyjny. Róża Luksemburg uważała, że być może proletariat rosyjski dokona 

rewolucji w Rosji, jednak miała wątpliwości, czy utrzyma on tę władzę bez wsparcia 

innych grup społecznych, a w konkluzji pisała, że: „Urzeczywistnienie […] socjalizmu 

przez mniejszość jest bezwarunkowo wykluczone, ponieważ właśnie sama idea 

socjalizmu wyklucza panowanie mniejszości”
201

. Po zwycięskim przewrocie 

                                                           
198 Ibidem, s. 64. 
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bolszewickim stała się ona jedną z najgorętszych przeciwniczek sposobu sprawowania 

władzy przez bolszewików w Rosji, a jako początek dyktatury nie tyle proletariatu ile 

samej partii wskazała rozpędzenie przez bolszewików 5 stycznia 1918 r. 

demokratycznie wybranej Konstytuanty Republiki Rosyjskiej. W wypracowanej przez 

siebie myśli politycznej Róża Luksemburg łączyła ustrój republikański, demokrację 

parlamentarną i rewolucję, jako formy walki o socjalizm i władzę proletariatu. Co 

prawda w idei politycznej Róży Luksemburg występują też pewne elementy rewolucji 

permanentnej, bliskie Trockiemu, który chciał od razu walczyć o socjalizm, choć – jak 

się okazało – realizowanych metodami totalitarnymi. W okresie emigracyjnym Trocki 

uważał, że kategoria masowości klasy robotniczej, mającej dzięki temu legitymację do 

sprawowania rządów była obecna w jego filozofii – zwłaszcza w Naszych zadaniach 

politycznych z 1904 r.202. Jednak myśl ideowa Róży Luksemburg zbliżała ją bardziej do 

radykalnego republikanizmu Helphanada. 

W kwestii rewolucji permanentnej Luksemburg – podobnie, jak Trocki – 

uważała, że każda rewolucja zyskuje swój własny impet, głosiła, że „… musi ona 

[…]szybko i zdecydowanie podążać naprzód, łamać żelazną ręką wszystkie przeszkody i 

wytyczać sobie coraz to dalsze cele”
203

. W lutym 1905 r. pisała w artykule Po 

pierwszym akcie, że w wyniku ciągłego procesu rewolucyjnego jej faza burżuazayjna 

przejdzie w fazę socjalistyczną, dlatego też niezwykle ważny był dla niej stan ciągłego 

wrzenia rewolucyjnego – co w latach 1917-1918 miało miejsce w wielu krajach 

Europy, m.in. w Niemczech, choć uważała też, że w rosyjska klasa robotnicza po 1917 

r. była w stanie dokonać rewolucji i utrzymać zdobytą w jej wyniku władzę. Róża 

Luksemburg, podobnie jak Trocki widziała ciągłość procesu rewolucyjnego. Według 

nich jego główne etapy wyznaczały: rewolucja francuska 1789 r., Wiosna Ludów lat 

1848-1849 i pierwsza rewolucja rosyjska lat 1905-1907, zaś rewolucję demokratyczną z 

lutego 1917 r. uważali za etap burżuazyjno-demokratyczny, po którym nastąpił przewrót 

bolszewicki, który traktowali jako etap zasadniczy całego procesu – rewolucję 

socjalistyczną204. 

Pierwsi po Marksie, a przed Trockim i Helphandem terminu rewolucja 

permanentna użyli już Karol Kautsky i Franz Mehring. Kautsky już w marcu 1902 r. na 

łamach „Iskry” pisał, że o ile w pierwszej połowie XIX w. centra rewolucyjne 

znajdowały się na zachodzie Europy, to już na przełomie XIX i XX w. przeniosło się 

ono do Rosji. Po wybuchu pierwszej rewolucji rosyjskiej w 1905 r. Kautsky stwierdził, 

że „… permanentna rewolucja jest… dokładnie tym, czego potrzebuje proletariat w 
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Rosji”205. W jego rozumieniu użycie tego terminu oznaczało, że „… w warunkach 

rewolucyjnych proletariat… odciska największe piętno na państwie i społeczeństwie i 

wymusza na nich największe ustępstwa” 206 . Jeden z ważniejszych artykułów 

Kautskiego, zatytułowany Siły napędowe i perspektywa rosyjskiej rewolucji, 

wydrukowany w Rosji w 1906 r. został opatrzony przez Lenina entuzjastyczną 

przedmową. Lenin stwierdził, że rewolucja 1905 r. nie była ani burżuazyjna, ani też 

socjalistyczna, zaś Kautsky stwierdził, że wzorem rewolucji burżuazyjno-

demokratycznej były przewrót przeprowadzony przez radykalną klasę robotniczą przy 

pomocy chłopstwa przeciwko niezdecydowanej na rewolucyjne zmiany liberalnej 

burżuazji. Taki model rozumowania przyjął również Lenin, uznając jego argumenty za 

modelowe dla rewolucji rosyjskiej; Trocki też go wówczas poparł. Warto zwrócić 

uwagę na fakt, że Trocki brał pod uwagę specyficzny, bo inny od Europy Zachodniej 

rozwój społeczno-gospodarczy Rosji oraz panujący w niej carski absolutyzm, w 

przeciwieństwie do systemów demokracji parlamentarnej na Zachodzie. 

Ostatnim spośród wymienionych działaczy był Franz Mehriung. W listopadzie 

1905 r. napisał on artykuł pt.: „Die Revolution In Permanenz”, w którym stwierdził 

m.in., że rosyjscy robotnicy: „W ciągu miesięcy lub tygodni mogą uzyskać mogą 

uzyskać to, co zabrałoby im dekady wytężonej pracy, gdyby po zwycięstwie oddali pole 

burżuazji. Nie mogą zapisać dyktatury proletariatu w nowej rosyjskiej konstytucji, lecz 

mogą uzyskać powszechne prawo wyborcze, prawo do stowarzyszania się, prawnie 

uregulowany czas pracy, nieograniczoną wolność prasy i słowa oraz mogą uzyskać od 

burżuazji gwarancje uzyskania tych przywilejów tak mocne, jak te, które burżuazja 

uzyska od cara na spełnienie tych żądań. Lecz robotnicy mogą dokonać tego tylko 

wtedy, jeśli nawet na chwilę nie złożą broni i nie pozwolą burżuazji na zrobienie choćby 

kroku naprzód bez nich. Tym właśnie jest „permanentna rewolucja”, którą odpowie 

[…] rosyjska klasa pracująca na strachliwe nawoływania burżuazji do „pokoju za 

wszelką cenę”
207

. Autor wezwał robotników rosyjskich do czujności wobec burżuazji, 

chociaż –twórcy marksizmu zakładali, że republika demokratyczna miała być 

przejściową formą rządu, istniejącą do jej obalenia przez rewolucję socjalistyczną208.  

Podsumowując wątek rewolucji permanentnej w ujęciu rewolucjonistów 

niemieckich, należy stwierdzić, że Róża Luksemburg, Karl Kautsky i Franz Mehring 

nie zaakceptowali do końca wszystkich założeń Trockiego. Być może przez krótki 

okres czasu niektóre poglądy Lwa Trockiego podzielała Róża Luksemburg, jednak 

bardziej pod wpływem Helphanda-Parvusa, niż z przekonania do nich. Myśl polityczna 
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tych działaczy miała bez wątpienia duży wpływ na kształtowanie się rewolucyjnego 

radykalizmu Trockiego w młodości. Wprawdzie przypisywał on współautorstwo 

koncepcji rewolucji permanentnej Róży Luksemburg, Karolowi Kautskiemu i Franzowi 

Mehringowi, prawdopodobnie chciał zminimalizować spodziewane ataki swoich 

adwersarzy, którzy uważali jego tezy za „heretyckie” i wręcz utopijne. Obawy 

Trockiego okazały się słuszne, kiedy w 1924 r. Stalin ogłosił doktrynę budowy 

socjalizmu w jednym kraju, wcielając w życie jej zasady de facto sformułowane przez 

Lenina po przegranej przez Rosję Sowiecką wojnie z Polską
209

. Jego ówcześni 

oponenci zauważyli oryginalność trockistowskiej teorii permanentnej rewolucji. Jej 

przykładem była np. ocena wspomnianego artykułu Mehringa, dokonana przez 

przywódcę frakcji mienszewickiej SDPRR, Julija Martowa, jako zgodną z kanonem 

filozofii marksistowskiej.  

W tym samym numerze pisma „Naczało” został wydrukowany artykuł Lwa 

Trockiego pt. „Rewolucja w permanencji”, w którym opisał on bieżący proces 

rewolucyjny, określając go jako permanentny, które to idee Martow określił jako 

utopijne i rewizjonistyczne, zarzucając mu, że przekroczył „… historyczne zadanie, 

wypływające z obecnego poziomu sił produkcyjnych”
210

. Niemniej jednak idea 

permanentnej rewolucji, której autorami byli marksiści niemieccy została wykorzystana 

przez Trockiego, a od późnej jesieni 1917 r. – Lenina – do opracowania podstaw 

geopolityki światowej rewolucji proletariackiej, którą bolszewicy wykorzystali w latach 

1917-1920 zarówno do próby odbudowy imperium (Finlandia, kraje obszaru 

Międzymorza: Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, Ukraina 1917-1920), jak i rewolucyjnej 

ekspansji najpierw na południe, a potem na zachód Europy (Węgry 1919, Polska 1919-

1920, czy też próby wzniecenia rewolucji na Zachodzie (1919-1920).   

Pod wpływem dyskusji rewolucjonistów niemieckich kształtowała się również 

rosyjska idea permanentnej rewolucji, którą tamtejsi rewolucjoniści rozumieli, jako 

konsekwencję zwycięskiej rewolucji proletariackiej i jej rozprzestrzenianie na Europę, 

a potem na cały świat. Idea ta została określona przez Trockiego mianem światowej 

rewolucji proletariackiej, a Trocki mówił wielokrotnie o światowym pożarze, który ma 

zniszczyć kapitalizm i wyzysk człowieka przez człowieka. Owe teorie znalazły w Rosji 

Lenina podatny grunt, ponieważ samo pojęcie geopolityki nie było obce w czasach 

reżimu carskiego jako forma imperialnej ekspansji caratu. Od początku kształtowania 

się myśli rewolucyjnej przyjęli ją też przywódcy powstającego ruchu robotniczego: 

Gieorgij Plechanow, a zwłaszcza po jego politycznym rozbiciu w 1903 r. przywódca 

frakcji bolszewickiej Włodzimierz Uljanow-Lenin, a w umiarkowanej formie frakcji 

mienszewickiej Julij Martow vel Cederbaum. Po śmierci Marksa w 1883 i Engelsa w 

1895 r. powstał swoisty dogmat marksistowski, głoszący, że rosyjska rewolucja będzie 
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miała charakter li tylko burżuazyjno-demokratyczny. Zasadniczo wszystkie frakcje 

rosyjskiego ruchu robotniczego akceptowały jego treść, jako warunek przejścia do 

etapu rewolucji socjalistycznej, czyli proletariackiej. Wszelkie spory dotyczyły tylko 

różnic w kwestii interpretacji roli klasy robotniczej w rewolucji burżuazyjnej, 

klasowych sojuszy oraz stosunków gospodarczych do politycznych, co wiązało się z 

kwestią czy ekonomizm był w tym czasie jeszcze marksizmem.  

O pierwszym z nich, Gieorgiju Plechanowie była już mowa pod kątem 

działalności ruchu robotniczego, ponieważ był on nieformalnym twórcą i ideologiem 

rosyjskiego marksizmu. W swoich poglądach uważał on Rosję za kraj zacofany i 

kulturowo barbarzyński, dlatego też twierdził przewidywał długi proces industrializacji 

oraz kulturowej „europeizacji”, dlatego też twierdził, że rosyjscy robotnicy są na etapie 

akceptacji zasad rewolucji burżuazyjnej, nie są na tyle silni i dojrzali, by mogli walczyć 

o socjalizm. W 1881 r. Plechanow głosił, że: „Rosja stoi na rozdrożu, na drodze do 

kapitalizmu, a wszystkie inne rozwiązania są dla niej zamknięte. Aby walczyć z 

kapitalizmem, pozostał jej tylko jeden sposób: pomóc jej rozwijać się tak szybko, jak to 

jest możliwe”
211

. Według niego rozwijająca się w stosunkowo szybkim tempie rosyjska 

klasa robotnicza powinna na tym etapie wspierać liberalną burżuazję w jej walce o 

demokrację parlamentarną i ograniczenie do minimum carskiego samowładztwa, a po 

przejściu do systemu demokracji parlamentarnej i umocnieniu się stosunków 

kapitalistycznych sytuacja w Rosji dojrzeje do rewolucji proletariackiej. Tak 

ortodoksyjne i wąskie myślenie Plechanowa wynikało z jego niechęci do największej i 

zarazem najbardziej konserwatywnej grupy społecznej, jaką byli rosyjscy chłopi. 

Rewolucjoniści nie brali ich początkowo pod uwagę, gdyż – według nich – siłą 

rewolucji mieli być politycznie świadomi swoich praw robotnicy, głównie członkowie 

SDPRR (b.). Jego poglądy potwierdziły wydarzenia rewolucji rosyjskiej z lat 1905-

1907, kiedy to właśnie robotnicy byli jej główną siłą sprawczą i organizatorską (strajki, 

demonstracje, powstanie w Moskwie). Podobnie też było w Rosji w 1917 r. Jego 

poglądy zakwestionował tylko Lew Trocki, jako zwolennik rewolucji socjalistycznej, 

czemu dał wyraz w artykule zatytułowanym „W czym się różnimy?”, zarzucając 

Plechanowowi, że utworzył partię metafizyków marksistowskich, a nie partię, która 

przeprowadzi zwycięską rewolucję socjalistyczną w Rosji – zatem, jak twierdził Trocki 

– brakowało mu woli do wcielenia głoszonych poglądów w rewolucyjny czyn
212

.  

Mimo politycznej współpracy Trockiego z mienszewikami w latach 1903-1905, 

odrzucił on również poglądy polityczne tej frakcji SDPRR, które były sformułowane w 

duchu założeń rewolucyjnych G. Plechanowa, zatem idei rewolucji burżuazyjno-

demokratycznej. Na czele frakcji mienszewików – przeciwników Lenina i jego 

bolszewików, powstałej po rozłamie partii w 1903 r. stał Julij Martow vel Ceberbaum. 
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Jej członkowie uaktywnili się podczas rewolucji lat 1905-1907. Pod wpływem 

wybuchu rewolucji w marcu 1905 r. Martow napisał artykuł pt.: „Partia robotnicza i 

przejęcie władzy jako nasze najważniejsze zadanie”. W jego tekście, śmiało – jak na 

umiarkowany program mienszewików – stwierdził, że jeśli nastąpi klęska partii 

burżuazyjnych podczas rewolucji burżuazyjno-demokratycznej i proletariat dojdzie do 

władzy, to musi „… poprowadzić rewolucję dalej, musi walczyć o Rewolution in 

Permanenz, o otwartą walkę z całym społeczeństwem burżuazyjnym. Oznacza to albo 

powtórkę z Komuny Paryskiej, albo rozpoczęcie rewolucji socjalistycznej „na 

Zachodzie” i jej rozprzestrzenienie się do Rosji. A naszym obowiązkiem będzie dążenie 

do tej drugiej ewentualności”213.  Podczas konferencji frakcji mienszewickiej SDPRR 

w Genewie, która obradowała na przełomie kwietnia i maja 1905 r. złagodzili oni swoje 

stanowisko względem tekstu Martowa. W tekście przyjętej uchwały stwierdzono, że 

SDPRR(m) nie powinna „… dążyć do przejęcia całej lub części władzy w rządzie 

tymczasowym, lecz musi pozostać partią radykalnej, rewolucyjnej opozycji”
214

. Jednak 

rezolucja dopuszczała pełne przejęcie władzy przez socjaldemokrację w Rosji pod 

warunkiem wybuchu rewolucji proletariackiej na Zachodzie, gdzie – według nich – 

istniały przesłanki do jej wybuchu ze względu na silną pozycję klasy robotniczej i 

rozwinięte stosunki kapitalistyczne
215

. Poglądy Martowa były bliskie Trockiemu, 

jednak w maju 1905 r. mienszewicy wycofali się z nich, wracając do 

socjaldemokratycznego programu frakcji, z czym nie pogodził się Trocki. 

Interesujące są również poglądy przywódcy frakcji bolszewickiej, 

Włodzimierza Lenina na sprawę rewolucji permanentnej. Lenin – podobnie, jak i 

większość głównych liderów rosyjskiego ruchu rewolucyjnego – uznawał dogmat o 

dwóch fazach rewolucji: burżuazyjno-demokratycznej i socjalistycznej, gdzie główną 

siłą będzie proletariat w sojuszu z chłopstwem, a nie – jak to proponowali mienszewicy 

– w sojuszu z liberalną burżuazją. W zgodzie z poglądami Lenina Trocki zaprezentował 

w czerwcu 1905 r., czyli podczas pierwszej rewolucji ideę robotniczo-chłopskiego 

rządu rewolucyjnego, pisząc we wstępie do rosyjskiego wydania dzieł Ferdinanda 

Lassale`a: „Oczywistym jest, że proletariat, by wykonać swą misję, musi polegać – tak, 

jak w swoim czasie burżuazja – na poparciu chłopstwa i drobnej burżuazji. Poprowadzi 

on wieś i włączy ją do ruchu… Siłą wiodącą jest sam proletariat. Nie jest to „dyktatura 

chłopstwa i proletariatu”, lecz dyktatura proletariatu wspieranego przez chłopstwo”
 

216
. W kontekst tekstu Trockiego wpisywał się również Lenin, który głosił hasło 

nieprzerwanej rewolucji, pisząc na ten temat we wrześniu 1905 r.: „Od rewolucji 

demokratycznej natychmiast i w zależności od naszej siły, siły świadomego klasowo i 
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zorganizowanego proletariatu, zaczniemy przejście do rewolucji socjalistycznej. 

Optujemy za nieprzerwaną rewolucją. Nie zatrzymamy się w pół drogi”217.             

W okresie rewolucji 1905-1907 Lenin nieco inaczej pojmował permanentną 

rewolucję, niż Trocki. Widział on możliwość bezpośredniej rewolucji demokratycznej, 

wywołanej dotąd nierozwiązanymi problemami społecznymi. Lenin zamierzał w 

absurdalny sposób obejść rozwój kapitalistyczny i rozpocząć rewolucję demokratyczną. 

12 kwietnia 1905 r. pisał on na ten temat w artykule „Rewolucyjna demokratyczna 

dyktatura proletariatu i chłopstwa” następująco: „Gdyby socjaldemokracja chciała 

wytknąć sobie, jako cel dokonanie niezwłoczne przewrotu socjalistycznego, to istotnie 

tylko by się skompromitowała. Jednakże socjaldemokracja zawsze walczyła właśnie 

przeciwko tego rodzaju mętnym i mglistym ideom „socjalistów-rewolucjonistów”218. 

Lenin wyjaśnił w przytoczonym tekście, dlaczego widział konieczność oddzielenia 

etapu rewolucji burżuazyjno-demokratycznej od socjalistycznej. W tej kwestii różnił się 

on od Trockiego, który pomijał etap rewolucji demokratycznej, dążąc od razu do 

socjalizmu.  

Według Lenina – podczas rewolucji należało korzystać ze wzorów dyktatury 

jakobinów z okresu rewolucji francuskiej z lat 1793-1794, zatem mieć jak najszerszą 

bazę społeczną, zainteresowaną obaleniem caratu. Według modelu rewolucyjnego 

sprawuje, co prawda „nie cały lud, lecz tylko rewolucyjny lud”, jednak rządzący 

republikanie „[…] nie obawiają się […] ludu, który odsłania […] powody swych 

działań i wszystkie ich szczegóły, który przyciąga z chęcią cały lud do udziału nie tylko 

w „zarządzaniu” państwem, ale również w sprawowaniu władzy oraz do udziału w 

samym organizowaniu państwa”
219

. Słowa te wykluczały trockistowską ideę 

nadrzędnej roli proletariatu, jak i mienszewicką wizję porewolucyjnych rządów 

liberalnej burżuazji, realizującej kapitalistyczną wizję rozwoju Rosji. Lenin 

zaakceptował nieoficjalnie stanowisko Trockiego w kwestii permanentnej rewolucji, co 

przyznał w Tezach Kwietniowych, wygłoszonych 17 kwietnia 1917 r., po powrocie ze 

Szwajcarii do Rosji via Niemcy, Szwecję i Finlandię, zaś Trocki – jako niedawny 

adwersarz Lenina miał satysfakcję z uporczywego przekonywania go do swoich racji.     

Dzięki „przekonaniu” Lenina przez Trockiego do idei rewolucji permanentnej, 

po przewrocie bolszewicy zaczęli realizować jej zasady220. Dlaczego Trocki przekonał 

Lenina do jej zasad? Idea permanentnej rewolucji doskonale wpisywała się w 

proletariacki internacjonalizm i ostateczne obalenie burżuazyjnego porządku drogą 
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światowej rewolucji komunistycznej221. Owo przekonanie wynikało zarówno z założeń 

klasowych komunizmu, jak i przekonania Lenina, że rewolucja nie przetrwa, o ile 

szybko nie rozszerzy się na zagranicę. Przekonanie swoje opierał na dwóch założeniach 

– po pierwsze: silniejszy obóz kapitalistyczny zjednoczy się w celu pokonania państwa 

ogarniętego przez rewolucję za pomocą sankcji gospodarczych i agresji wojskowej, po 

drugie: jeśli do tego nie dojdzie, lub jeżeli siły bolszewickie odeprą atak, to bolszewicy 

staną wobec nieprzezwyciężalnych trudności, które były związane z kierowaniem 

państwem, otoczonym ze wszystkich stron przez wrogie, zacofane i nieprzyjazne 

chłopstwo
222

. Rosyjscy komuniści widzieli szansę w powodzeniu rewolucji przez 

wykorzystanie dla jej celów świadomej swoich praw i celów klasy robotniczej223 . 

Głównymi realizatorami rosyjskiej idei permanentnej rewolucji byli dwaj jej 

najważniejsi przywódcy – organizator bolszewickiego zamachu stanu, Włodzimierz 

Lenin i przyszły naczelny dowódca Armii Czerwonej, Lew Trocki. 

 

2.2 Specyfika wizji permanentnej rewolucji Lwa Trockiego 

  

W kontekście wywodu warto przyjrzeć się poglądom Lwa Trockiego, który 

obok Lenina odpowiadał za wprowadzenie w życie idei permanentnej rewolucji, 

rozumianej, jako rewolucja światowa. W lecie 1914 r. Trocki opublikował pracę, 

zatytułowaną Wojna i Międzynarodówka, w której podjął próbę ukazania związków 

między rozpoczynającą się właśnie pierwszą wojną światową a imperializmem, jak 

również potępił stanowisko socjaldemokratów, którzy w poszczególnych krajach 

udzielili poparcia swoim rządom, wysyłającym żołnierzy do frontowych okopów. 

Trocki zasadniczo zgadzał się z tezą, reprezentowaną przez głównych działaczy II 

Międzynarodówki, głoszącą, że siły wytwórcze kapitalizmu światowego u schyłku XIX i 

początku XX w. przerosły formułę państwa narodowego. Również wyścig zbrojeń i 

rywalizacja o kolonie nie zatrzymały tego trendu, dlatego też jedynym rozwiązaniem 

tych sprzeczności była wojna światowa, a jej celem było – według niego – przedłużenie 

życia systemowi opartemu na wyzysku proletariatu i unikaniu radykalnych zmian 

społeczno-politycznych224.  

Trocki przewidział też upadek carskiej Rosji, jako najsłabszego państwa 

Ententy, pisząc: „Prawo nierównomierności doprowadziło do tego, że sprzeczność 
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między techniką i stosunkami własnościowymi w kapitalizmie spowodowała rozerwanie 
najsłabszego ogniwa łańcucha światowego. Zacofany kapitalizm rosyjski jako pierwszy 
zapłacił za niezamożność kapitalizmu światowego. Prawo nierównomiernego rozwoju 
jest w toku całej historii dopełnione prawem rozwoju kombinowanego. Zniszczenie 
burżuazji w Rosji doprowadziło do dyktatury proletariatu, czyli do skoku zacofanego 
kraju naprzód w porównaniu z przodującymi krajami. Jednakże ustanowienie 
socjalistycznych form własności w zacofanym kraju natknęło się na niedostateczny 
poziom techniki i cywilizacji. […]” 225 . Jak się okazało, geopolityczna diagnoza 

Trockiego dla Rosji sprawdziła się w całej rozciągłości w dramatycznym dla tego kraju 

1917 r. Już w okresie rewolucji 1905-1907 Trocki przewidywał, że mimo swojego 

zapóźnienia ekonomicznego, Rosja miała być iskrą, która wznieci rewolucyjny pożar w 
Europie. Jednocześnie Trocki twierdził, że bez proletariackiego przewrotu w krajach 
Zachodu rosyjska rewolucja niechybnie upadnie, bądź będzie dryfować nie potrafiąc 
wypełnić swoich zasadniczych celów226.  

Po wybuchu pierwszej wojny światowej Trocki przedstawił znaną już wówczas 

ideę jednoczesnego aktu rewolucyjnego, który według zasady reakcji łańcuchowej miał 

być całą serią narodowych buntów różnych grup społecznych przeciw istniejącemu 

porządkowi prawnemu oraz sytemowi politycznemu i ekonomicznemu. Powyższa teza 

była też podstawową zasadą permanentnej rewolucji, jednak nie była ona nowa, 

ponieważ pisał już o niej Fryderyk Engels w broszurze z października-listopada 1847 r., 

zatytułowanej „Zasady komunizmu”227. Akceptował ją również Karl Kautsky, który po 

przewrocie Lenina stał się jednym z najgorętszych krytyków rosyjskiego bolszewizmu i 

sposobów budowy państwa nowego typu po 1917 r., twierdząc, że Rosja – jako iskra 
rewolucji – spowoduje efekt domina, Trocki był przekonany, że wojna rozpoczęta w 

1914 r. doprowadzi w krótkim czasie do wybuchu rewolucji w Rosji i Europie 

Zachodniej. Mylił się jednak poważnie, gdyż nie wziął pod uwagę innej mentalności 

coraz lepiej sytuowanych i wykształconych robotników zachodnich, którzy odrzucali 

zasadniczo rewolucję, jako jedyną formę walki o swoje prawa na rzecz stawianych 

pokojowo żądań, co było i jest zbieżne z ideą zachodniej socjaldemokracji228. 

W tym kontekście należy też wspomnieć o idei integracji europejskiej Lwa 

Trockiego i jego współpracowników, znanej pod nazwą Stanów Zjednoczonych Europy, 
o której pisał w pracy Wojna i Międzynarodówka. Jego idea była tezą wyjściową do 

szerszej idei Stanów Zjednoczonych Świata. Według Trockiego miała to być luźna 

federacja państw, w których po zwycięstwie rewolucji komunistycznej rządy robotnicze 

                                                           
225 Idem, Zdradzona rewolucja. Czym jest ZSRR i dokąd zmierza?, Warszawa 1991, s. 223; por. 

eadem, Prawo nierównomiernego i kombinowanego rozwoju, w: Rewolucja…., op. cit., nr 1, s. 

207-219. 
226

 M. Mirowski, op. cit., s. 138; por. W. Ross, op. cit., s. 64-73.    
227 Zob. F. Engels, Zasady komunizmu, Warszawa 1969, s. 33-34.   
228 M. Mirowski, op. cit., s. 138. 
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miały bezzwłocznie przystąpić do budowy podstaw socjalistycznej gospodarki 
światowej. Jednak w 1914 r. jego poglądy były przyjmowane z rezerwą, np. Sobelson-

Radek twierdził, że walcząca Europa nie jest należycie przygotowana do rewolucji 

socjalistycznej229. Także Lenin podchodził sceptycznie do idei Stanów Zjednoczonych 

Europy, widząc ruchy rewolucyjne bardziej w kontekście globalnym, niż europejskim. 

Lenin podkreślał, że: „Stany Zjednoczone Świata […] są tą państwową formą 
zjednoczenia i wolności narodów, którą wiążemy z socjalizmem – dopóki całkowite 
zwycięstwo komunizmu nie doprowadzi do ostatecznego zaniku wszelkiego, a więc 
również demokratycznego państwa. Jest jednak wątpliwe, czy hasło Stanów 
Zjednoczonych Świata byłoby słuszne, jako hasło samodzielne, po pierwsze, dlatego że 
nie równa się ono socjalizmowi; po drugie dlatego, że mogłoby spowodować błędne 
komentarze na temat niemożliwości zwycięstwa socjalizmu w jednym kraju i stosunku 
takiego kraju do pozostałych”230.        

Jednak Trocki nie zrażał się defetyzmem Radka i w swojej publicystyce 

propagował ideę Stanów Zjednoczonych Europy. W 1916 r. w serii artykułów 

zatytułowanych Program pokoju Trocki powtórzył swoje wcześniejsze tezy na ten 

temat. Jednocześnie poparł on ideę samostanowienia narodów, propagowaną zarówno 

przez Lenina, jak i ówczesnego prezydenta USA Woodrowa Wilsona – choć każdy z 

nich rozumiał ją inaczej; o ile Lenin mówił o samostanowieniu w kontekście idei 

komunizmu, to Wilson miał na myśli system demokratyczny231. Trocki pisał na ten 

temat: „Stany Zjednoczone Europy […] to motto obecnej ery rewolucyjnej […]. 
Demokratyczna, republikańska unia Europy […] powstanie tylko na drodze rewolt w 
poszczególnych krajach, rewolty te zaś muszą połączyć się w kolektywną rewolucję 
europejską. Zwycięska rewolucja europejska może jednak pod nieobecność innych klas 
rewolucyjnych, oddać władzę tylko w ręce proletariatu. Dlatego Stany Zjednoczone 
Europy są jedyną możliwą formą dyktatury europejskiego proletariatu. […] Stany 
Zjednoczone Europy będą tylko jedną z dwóch projektowanych światowych osi 
reorganizacji przyszłego przemysłu; drugą mają być proletariackie Stany Zjednoczone 
Ameryki”232. O ile Trocki dobrze przewidział rozwój wydarzeń w Rosji, to pomylił się 

w odniesieniu do rewolucji niemieckiej lat 1918-1919.          

                                                           
229

 L. Trocki, Moje życie. Próba autobiografii, Warszawa 1930, s. 264. 
230

 Zob. W.I. Lenin, Dzieła, T. 6, Warszawa 1951, s. 370; eadem, O haśle Stanów 

Zjednoczonych Europy, w: idem, Dzieła wszystkie, T. 26, Warszawa 1987, s. 331.   
231 Zob. A.D. Rotfeld, Prawo narodów do samostanowienia. Teoria Leninowska i akty państwa 

radzieckiego (1917-1920), w: ZSRR i problemy prawa i polityki międzynarodowej. W 50 

rocznicę wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej, red. L. Gelberg, Wrocław 1967, s. 

112-113. 
232

 Zob. L. Trocki, Istoriczeskoje podgotowlienije Oktjabrja, cz. 1: Ot Fiewralja do Oktjabrija. 

Woprosy mira. Programma mira, w: eadem, Soczinienija, T. 3, cz. 1 – 

http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl245.htm [dostęp: 23 VII 2013].     
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Rosja Sowiecka była przez wiele lat jedynym krajem komunistycznym na 

świecie (nie licząc powstałej w 1924 r. Mongolskiej Republiki Ludowej-G.B.), dlatego 

też Sowieci zaczęli utożsamiać interesy rewolucji rosyjskiej ze światowym 

komunizmem. Gdy w 1921 r. nadzieja na szybką rewolucję światową upadła, Sowieci 

nadali interesom Rosji Sowieckiej najwyższą rangę. Rząd bolszewicki miał zarówno 

interesy narodowe, jak i realizował w polityce zagranicznej zasady 

internacjonalistycznej rewolucji, dlatego też prowadził dwutorową politykę 

zagraniczną. Co prawda, Komisariat Spraw Zagranicznych utrzymywał stosunki 

polityczne z rządami państw, które uznawały państwo sowieckie na arenie 

międzynarodowej, ale zadanie przygotowania rewolucji światowej Sowieci powierzyli 

utworzonej w marcu 1919 r. III Komunistycznej Międzynarodówce, określanej w 

skrócie jako Komintern. Od strony formalnej był on wydziałem KC utworzonej w 1918 

r. Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików)233.  

Oficjalnie istniejący rozdział obu organizacji pozwalał Sowietom prowadzić 

politykę „pokojowego współistnienia”, a zarazem kontynuować działalność 

wywrotową. Komintern spełniał zatem dwa zadania, jedno natury ofensywnej, 

polegające na przygotowaniu rewolucji za granicą drugie defensywne, polegające na 

nie dopuszczeniu do obalenia porewolucyjnych władz w Rosji przez zagraniczną 

interwencję wojskową. Jako organizacja specjalnego przeznaczenia – Komintern 

wywiązał się lepiej z zadań defensywnych, niż z ofensywnych. Kierując do socjalistów 

i liberałów hasła o politycznej równości i społecznej sprawiedliwości, mamiąc 

zagranicznych przedsiębiorców wizją gospodarczych zysków w Rosji agenci 

Kominternu zdołali pod hasłem „Ręce precz od Rosji!” udaremnić antykomunistyczne 

inicjatywy.  

W efekcie działań propagandowych i agenturalnych, na początku lat 

dwudziestych niemal wszystkie kraje europejskie nawiązały dyplomatyczne i handlowe 

stosunki z rządem sowieckim, jednak wszystkie rewolucje, które Komintern próbował 

zorganizować, w Europie, na Bliskim lub Dalekim Wschodzie, skończyły się klęską. 

Ponieważ rewolucyjna geopolityka Lenina nie doprowadziła do zwycięstwa rewolucji 

za granicą, zwłaszcza w krajach uprzemysłowionych, Rosja Sowiecka powróciła do 

rodzimych tradycji autokratycznych i biurokratycznych. Po śmierci Lenina w styczniu 

1924 r. nieuchronne też stało się dojście do władzy Józefa Dżugaszwilego-Stalina, 

który rozumiał, że nie mając realnych szans na rozpętanie rewolucji światowej, musiał 

skupić się na przygotowaniach do wybuchu kolejnej wojny światowej poprzez jawną i 

tajną współpracę z pokonanymi w 1918 r. Niemcami. Nowa wojna – w 

geopolitycznych zamysłach Stalina – miała być zapleczem politycznym do 

przeprowadzenia światowej rewolucji komunistycznej. Stalin konsekwentnie budował 

też swoje zaplecze polityczne w kraju poprzez ogromne inwestycje gospodarcze w 

                                                           
233 R. Pipes, Krótka historia…, op. cit., s. 271.  
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kraju: kolektywizację w celu ostatecznej pacyfikacji chłopów i industrializację, jako 

podstawę do rozpoczęcia ogromnych zbrojeń ofensywnych234. 

 

2.3 Permanentna rewolucja w praktyce: pierwsze próby działań agentury i 

ekspansji Rosji Sowieckiej w Europie w latach 1918-1920 

  

Od początku sprawowania władzy w Rosji bolszewicy dążyli do rozszerzenia 

zasięgu geopolitycznego swojej władzy, a tym samym budowy systemu 

komunistycznego w innych krajach Europy, a potem na innych kontynentach świata. 

Jeszcze w trakcie trwania pierwszej wojny światowej bolszewicy próbowali wywołać 

rewolucję w Finlandii i na okupowanych przez wojska niemieckie obszarach Litwy, 

Łotwy i Estonii. Jednak zasadnicza operacja zaczęła się po zawieszeniu broni w 

listopadzie 1918 r., a Państwa Centralne, znajdujące się wówczas w stanie anarchii i 

zagrożone klęską głodu, stanowiły szczególnie obiecujący cel.  

 

a/ rewolucja niemiecka lat 1918-1919 

 

Wiadomość o przewrocie Lenina, dokonanym w Rosji została przyjęta w 

Niemczech z ulgą, a dekret o pokoju z 8 listopada 1917 r. wywarł wielkie wrażenie na 

umęczonych wojną robotnikach Niemiec i Austro-Węgier. Był on skierowany do 

państw prowadzących wojnę, postulując zawieszenie broni i zawarcie pokoju, co 

stwarzało nadzieję na rychłe zakończenie wojny. Jednak apel Lenina, skierowany do 

międzynarodowej klasy robotniczej, aby wszędzie doprowadziła do zwycięstwa 

rewolucji socjalistycznej spotkał się ze słabym odzewem w Niemczech, natomiast po 

obaleniu Rządu Tymczasowego pojawiła się poważna szansa na zawarcie 

separatystycznego pokoju z Rosją. Jednak od końca listopada 1917 r. większościowi 

socjaldemokraci niemieccy (SPD) i umiarkowani niezależni (USPD) zarzucali 

bolszewikom stosowanie terroru. Po rozpędzeniu 5 stycznia 1918 r. przez oddział 

rewolucyjnych marynarzy wybranej w listopadzie 1917 r. Konstytuanty, w której 

bolszewicy dysponowali zaledwie 1/4 miejsc stało się oczywiste, że wkroczyli oni na 

drogę prowadzącą do dyktatury 235 . Zauważyli to ówcześni wielcy klasycy myśli 

socjalistycznej, jak np. Karl Kautsky
236

. Jednak już członkowie utworzonego w 1917 r. 

                                                           
234

 Ibidem. 
235

 H. A. Winkler, Długa droga na Zachód, T. 1: Dzieje Niemiec 1806-1933, Wrocław 2007, s. 
335. 
236 Jeszcze przed rozpędzeniem Konstytuanty Kautsky zarzucał Leninowi, że dyktatura jednej z 

wielu partii nie jest „dyktaturą proletariatu” propagowaną przez Marksa i Engelsa, ale 

„dyktatorskie rządy jednej części proletariatu, a im bardziej mniejszość stawia na przemoc 

zbrojną wobec większości, „… tym skuteczniej zmusza ona każdą opozycję do poszukiwania 

ratunku w odwołaniu się do bagnetów i pięści zamiast do głosów wyborczych, których nie 

dostała – wówczas wojna domowa stanie się formą znoszenia politycznych i społecznych 
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komunistycznego Związku Spartakusa byli podzieleni w ocenie postępowania 

bolszewików u zarania swojej dyktatury – o ile np. Klara Zetkin i Franz Mehring 

przyjęli to bez zastrzeżeń, to Róża Luksemburg, przebywająca od 1916 r. w areszcie 

uznała za niewybaczalne, że bolszewicy po rozpędzeniu Konstytuanty, (które działania 

oceniała też pozytywnie) nie rozpisali niezwłocznie nowych wyborów
237

.  

W latach pierwszej wojny światowej niemiecka scena polityczna była mocno 

zróżnicowana, a widać to było na przykładzie socjaldemokratów i partii 

mieszczańskich. Wspólna rezolucja większościowej socjaldemokracji i mieszczańskiej 

partii Centrum była próbą przezwyciężenia napięć i politycznych sporów z przełomu lat 

1917-1918. Kulminacją tych sporów była fala strajkowa ze stycznia 1918 r., wywołana 

butą zwycięzcy, dowódcy wojsk utworzonego Ober-Ostu, gen. Maxa Hoffmanna, którą 

wykazał  wobec rosyjskiej delegacji, na której czele stał Lew Trocki. Strajk rozpoczął 

się 28 stycznia w Berlinie, gdzie rzecznikom rewolucji pod wodzą Richarda Müllera 

udało się nakłonić do akcji, co najmniej 18 tys. robotników, przede wszystkim w 

ważnym dla zbrojeń przemyśle metalowym. W ciągu kilku następnych dni do strajku 

dołączyli robotnicy wielu miast niemieckich, m.in. Kilonii, Hamburga, Lipska, 

Brunszwiku, Kolonii i Bochum. 30 stycznia władze wydały zakaz druku i kolportażu 

centralnego organu socjaldemokratów – „Vorwarts”, dzień później wprowadziły też 

zaostrzony stan oblężenia, a policja aresztowała posła USPD w Reichstagu, Wilhelma 

Dittmanna, który przemawiał do strajkujących robotników w berlińskim parku 

Treptow. Za owo przemówienie sąd wojskowy skazał go 4 lutego 1918 r. na pięć lat 

twierdzy. Obaj przewodniczący MSPD, Friedrich Ebert i Philipp Scheidemann, a także 

poseł pruskiej Izby Reprezentantów z Królewca, Otto Braun zostali członkami komitetu 

strajkowego, dążąc do jak najszybszego zakończenia strajku, tym bardziej, że związki 

zawodowe nie brały w nim udziału. Mimo to dla przywódcy bolszewickiej Rosji, 

Lenina strajk styczniowy oznaczał początek rewolucji niemieckiej
238

.  

4 lutego 1918 r. osiągnięto porozumienie w Berlinie i robotnicy przerwali 

strajk, a zakłady pracy w pozostałych regionach kraju uczyniły to już wcześniej. Ze 

względu na polityczny i antywojenny charakter strajku robotników w fabrykach 

                                                                                                                                                            

sprzeczności”. Również wojna domowa była dla Katsky`ego katastrofą – jak zauważył: 

„Podczas wojny domowej każda partia walczy o swój byt, a przegranemu grozi zagłada. […] 

Gdybyśmy chcieli stwierdzić, kierując się przykładem mieszczańskich rewolucji, że rewolucja 

jest równoznaczna z wojną domową i dyktaturą, wówczas należałoby wyciągnąć z tego 

konsekwencje i stwierdzić: rewolucja kończy się w sposób konieczny panowaniem kogoś takiego 
jak Cromwell czy Napoleon” – zob. K. Kautsky, Rewolucja proletariacka i jej program, 

Warszawa 1924, s. 91-96, 98.  
237

 R. Luksemburg stwierdziła, że: „Wolność tylko dla zwolenników rządu, tylko dla członków 

partii – choćby nawet byli nie wiadomo jak liczni, nie jest wolnością. Wolność jest zawsze 

wolnością dla myślących inaczej” – zob. R. Luksemburg, Rewolucja rosyjska, Warszawa 2005, 

s. 16. 
238 H. Winlkler, op. cit., s. 337; zob. też: W. Lenin, Dzieła…, op. cit., T. 26, s. 457-458. 
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amunicji i zagrożenie dla siły militarnej państwa, policja aresztowała znaczną liczbę 

jego aktywnych uczestników lub wcielając ich do wojska. Robotnicy protestowali też 

przeciwko głodowi i stanowi oblężenia, przeciwko militaryzacji zakładów pracy i 

polityce „pokoju z pozycji zwycięzców”. USPD, której działacze współorganizowali 

strajk – podobnie, jak robotnicy – pragnęła tak szybko, jak to możliwe, zakończyć 

wojnę bez aneksji i reparacji, na gruncie prawa samostanowienia narodów. Z kolei 

działacze MSPD uczestniczyli w kierownictwie strajków, aby protestujących 

robotników nie pozostawiać pod wyłącznym wpływem USPD, uniknąć eskalacji 

wewnętrznego kryzysu oraz przeciwdziałać zarzutom, że socjaldemokratyczny 

proletariat zadaje cios w plecy wojsk walczących na frontach, co w późniejszych latach 

wykorzystał w swojej propagandzie Adolf Hitler i narodowi socjaliści239. Pojawiły się 

też zarzuty zdrady państwa, np. w kazaniach pastora Bruno Doehringa, który kazał 

poległym krzyczeć z grobów, „żeby zatrzęsło się niebo: zdrada, zdrada własnego 

narodu!”
240

.  

 Po tych oskarżeniach większościowa SPD spodziewała się aresztowań 

działaczy i rozbicia partii przez władze. Również oni życzyli sobie rychłego 

zakończenia wojny, jednak uważali, że pokój, który miał zakończyć wszystkie bitwy, 

powinien się stać nie tylko pokojem zewnętrznym, ale także wewnętrznym. Nie można 

było oczekiwać ani lękać się tego, że „pokój wewnętrzny” przetrwa wojnę. Jednak bez 

porozumienia między stronnictwami i klasami społecznymi Niemcom zagrażała wojna 

domowa, jaką przeżywała Rosja. Dlatego większościowi socjaldemokraci próbowali w 

styczniu 1918 r. budować mosty łączące strajkujących robotników z jednej oraz 

mieszczańskie partie większości rządowej i kierownictwo Rzeszy z drugiej strony. Przy 

dezaprobacie socjaldemokratycznej taktyki strajkowej rzecznicy umiarkowanych partii 

mieszczańskich nie zarzucali im jednak zdrady
241

.  

Na przełomie lat 1917-1918 o wiele silniejszy wpływ niż bolszewizm rosyjski 

na sytuację wewnętrzną w Niemczech wywierały Stany Zjednoczone Ameryki 

Woodrowa Wilsona. Jego 14 punktów z 8 stycznia i cztery zasady z 11 lutego 1918 r., 

w których prezydent USA wyłożył swoją koncepcję sprawiedliwego ładu pokojowego, 

były zarówno odpowiedzią dla bolszewików, jak i alternatywą wobec pokoju retorsji, 

jakiego domagały się rządy Francji i Wielkiej Brytanii. Idee Wilsona przemawiały w 

Niemczech do większej liczby ludzi niż wezwanie Lenina do rewolucji światowej. Liga 

Narodów była nieporównywanie atrakcyjniejsza od III Międzynarodówki – prawo 

samostanowienia narodów prezydenta USA, można było ewentualnie wyegzekwować 

od Ententy. Wśród konkretnych postulatów, jakie Wilson kierował pod adresem 

państwa niemieckiego, było np. odstąpienie Alzacji i Lotaryngii Francji oraz 

                                                           
239

 Zob. A. Hitler, Moja walka - www.zrodla.historyczne.prv.pl, s. 28-31, 33-41 [dostęp: 2 IV 

2013]. 
240 H. Winlkler, op. cit., s. 338. 
241 Ibidem. 
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utworzenie państwa polskiego, które musiałoby obejmować tereny zamieszkane przez 

ludność polską i mieć dostęp do morza. Znacznie bardziej problematyczne było 

natomiast sprzeciwianie się opuszczeniu i restytucji Belgii ze strony skrajnej 

prawicy242. 

Również w aspekcie militarnym USA odgrywały w ciągu 1918 r. coraz większą 

rolę w Europie. Amerykańskie oddziały w znacznej mierze przyczyniły się do 

ostatecznego złamania rozpoczętej w marcu, a zakończonej latem 1918 r. ostatniej 

niemieckiej ofensywy na froncie zachodnim. Wśród żołnierzy Wehrmachtu upadał 

„duch wojska”, na froncie mnożyły się wypadki odmowy wykonania rozkazów, 

dobrowolnego oddawania się do niewoli i dezercji, nie lepsze też były nastroje 

społeczne w samych Niemczech – co zauważył Lenin243.  

Nim większość parlamentarna mogła przejść do czynów, interweniowało 

Naczelne Dowództwo Armii, które doprowadziło do zmiany kanclerza Rzeszy. W 

miejsce Georga von Hertlinga – którego 30 września 1918 r. zdymisjonował cesarz 

Wilhelm II – objął je książę Maksymilian von Baden. W celu demokratyzacji państwa 

Wilhelm II wprowadził również w Niemczech monarchię parlamentarną
244

. Wobec 

realnej groźby wycofania się z wojny sojuszników Niemiec: Austro-Węgier i Bułgarii, 

14 września 1918 r. gen. Hindenburg i gen. Ludendorff przekonali cesarza Wilhelma II, 

że Niemcy definitywnie przegrały wojnę i muszą zwrócić się do Wilsona z ofertą 

zawieszenia broni i pokoju. Odpowiedzialność za to powinno przejąć nie tyle Naczelne 

Dowództwo Armii, ile rząd stworzony z partii większościowych. Ludendorff 

usprawiedliwiał to posunięcie, jako skutek ciosu zadanego „nożem w plecy”245. 

                                                           
242

 Ibidem, s. 339. 
243

 W sierpniu 1917 r. bawarski minister Ritter von Brettreich twierdził, że stan średni „ujawnia 

gorsze nastroje niż wszystkie inne kręgi”, a 23 września 1918 r. badeński poseł do parlamentu 

Oscar Geck na wspólnym posiedzeniu frakcji i komisji partyjnej SPD informował, że w 

południowych Niemczech występuje „… straszliwe rozgoryczenie Prusami, nie narodem 

pruskim, ale junkrami i kastą militarną. Panuje u nas przekonanie, że Prusy muszą upaść, a jeśli 

Prusy nie upadną, to Niemcy upadną za sprawą Prus”. Na tym samym posiedzeniu F. Ebert 

wyciągnął wnioski z zaniku autorytetu dawnych władz i przedłożył centralnym władzom partii 

podpisane 22 września porozumienie większościowych socjaldemokratów z postępowymi 

liberałami w ramach Komisji Międzyfrakcyjnej. Większość porozumień podpisali także 

działacze Partii Centrum, m.in. zgodzili się na powszechne i równe prawo wyborcze dla 

wszystkich państw Rzeszy oraz oddanie przy zawarciu pokoju wszystkich okupowanych 

obszarów. Jednak w decydującym punkcie, dotyczącym przejścia do monarchii parlamentarnej 
partia politycznego katolicyzmu wbrew woli Erzbergera wciąż stawiała uporczywy opór. Wielu 

jej posłów obawiało się majoryzacji katolickiej mniejszości przez parlamentarną większość – 

zob. W. Lenin, Dzieła wszystkie, op. cit., T. 28, s. 145; zob. też: H. Winlkler, op. cit., s. 339-340; 

por. A. Czubiński, Rewolucja Październikowa w Rosji i ruchy rewolucyjne w Europie lat 1917-

1921, Poznań 1988, s. 109-112. 
244 Ibidem, s. 112. 
245 Przemówienie gen. E. Ludendorffa z 1 X 1918 r. – zob. H. Winlkler, op. cit., s. 341. 
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W odpowiedzi na powstanie pierwszego rządu parlamentarnego politycy 
skrajnej prawicy wezwali do walki przeciwko demokracji i niemieckim Żydom. 
Przewodniczący Związku Wszechniemieckiego, Heinrich Claß domagał się 3 
października 1918 r. utworzenia masowej partii narodowej i rozpoczęcia walki z 
Żydami 246 . Było to preludium do powstania rok później w Niemczech ruchu 
narodowosocjalistycznego, który ostatecznie zrealizował postulaty Claßa i jego 
wspólników w formie Holocaustu podczas drugiej wojny światowej. 

Utworzenie rządu księcia Maxa von Badena oznaczało system 
parlamentaryzmu, ale jeszcze nie państwowo-prawne wprowadzenie systemu 
parlamentarnego. Formalne przejście od monarchii konstytucyjnej do parlamentarnej 
dokonało się na skutek zmiany konstytucji dnia 28 października 1918 r. Od tej pory 
kanclerz był zależny od Reichstagu, a gdy parlament zgłosił wobec niego wotum 
nieufności, musiał ustąpić. Odpowiedzialność kanclerza rozciągała się na wszystkie 
działania polityczne, które podejmował cesarz, zgodnie z uprawnieniami 
konstytucyjnymi, np. bez zgody parlamentu nie można było wypowiedzieć wojny, czy 
zawrzeć pokoju. Niemcy na skutek „reform październikowych i przy zachowaniu 
monarchii stały się demokracją o charakterze zachodnim, porównywalną np. z Wielką 
Brytanią, Belgią, Niderlandami i królestwami skandynawskimi247. 

Bezpośrednio po ukonstytuowaniu się 4 października 1918 r., rząd księcia 
Maxa von Badena wystosował pod naciskiem OHL prośbę o zawieszenie broni do 
prezydenta Wilsona. Odpowiedź USA nadeszła 23 października, po dość długiej 
wymianie not dyplomatycznych. 29 października Wilhelm II udał się za radą 
Hindenburga do Wielkiej Kwatery Głównej w Spa, w okupowanej przez wojska 
niemieckie Belgii. Najpoważniejsze wyzwanie przyszło jednak nie ze strony wojsk 
lądowych, ale marynarki wojennej, której dowództwo uznało zadeklarowane 20 
października zaprzestanie wojny prowadzonej przy użyciu łodzi podwodnych za 
pretekst do stwierdzenia, że uzyskało ono „operacyjną swobodę” działania. Kanclerz 
otrzymawszy tę wiadomość od adm. Scheera, nie był w stanie rozpoznać jej wagi. 
Flota, której nie rzucano do boju od czasu bitwy pod Skagerrak w końcu maja 1916 r. 
miała zgodnie z wolą dowództwa Kriegsmarine w ostatniej chwili zadać Anglii 

                                                           
246  Punktem kulminacyjnym niemieckiego oskarżenia Żydów był Kongres Głównego 
Kierownictwa Komisji Wykonawczej Związku Wszechniemieckiego, obradujący w dniach 19 i 
20 października 1918 r. w Berlinie. ClaB wezwał wówczas zebranych – także w imieniu 
nieobecnego z powodu choroby Gebsattela – aby „.. wykorzystać sytuację, jako fanfarę 
przeciwko żydostwu, a Żydów jako piorunochron od wszelkiej niesprawiedliwości. Tylko 
wówczas, gdy zastosuje się wszystkie będące do dyspozycji środki i siły, uda się „wzbudzić lęk i 
przerażenie wśród Żydów”. Pod koniec mowy zapewnił swoich słuchaczy: „Nie zawaham się 
przed użyciem wszelkich środków i w tym względzie trzymać się będę maksymy Heinricha von 
Kleista: „Zabijcie ich, sąd nad światem / nie spyta was o tego powody” – Przemówienie H. 
Claßa z 20 X 1918 r. – zob. ibidem, s. 343. 
247 Ibidem; por. A. Czubiński, op. cit., s. 116. 



 

  

99 

znaczące ciosy. Wkalkulowano w to zarówno znaczące straty własne, jak i konflikt z 
rządem Rzeszy i popierającą je większością parlamentarną. Tymczasem dowództwo 
Marynarki Wojennej uprawiało politykę na własną rękę, co mogło grozić wojskowym 
puczem, gdyż wyżsi oficerowie nie zamierzali bez walki oddać władzy – de facto 
dyktatury wojskowej – którą posiadali za zgodą cesarza od 1914 r.248. 

Jednak pucz nie powiódł się wskutek oporu marynarzy, którzy 29 października 
1918 r. rozpoczęli bunt na wielu okrętach stojących na redzie w głównej bazie 
Kriegsmarine, w Wilhelmshaven, który był skierowany przeciwko planom użycia 
jednostek Marynarki Wojennej do walki z przeważającymi siłami imperialnej floty 
wojennej Wielkiej Brytanii 249 . Dowództwo Kriegsmarine próbowało mu zapobiec, 
jednak skutek jego przeciwdziałania był odwrotny: 1 listopada 1918 r. bunt marynarzy 
ogarnął Kilonię. Od 3 listopada w akcjach uczestniczyli także robotnicy stoczni. 
Następnego dnia, na prośbę szefa bazy wojskowej i gubernatora Kilonii, adm. 
Souchona włączył się rząd i chcąc opanować sytuację wysłał on do Kilonii sekretarza 
stanu Conrada Haußmanna i referenta do spraw marynarki wojennej w parlamentarnej 
frakcji SPD Gustava Noskego. Noske zdołał uspokoić zbuntowanych marynarzy 
obietnicą amnestii, nie udało mu się jednak ograniczyć buntu w innych miastach. 4 
listopada tylko Kilonia była w rękach marynarzy, a po dwóch dniach w ich władaniu 
znalazły się już Lubeka, Bransbuttel, Hamburg, Brema i Cuxhayen250. 

7 listopada 1918 r. bunt przekształcił się w rewolucję. Pierwszy tron, który w 
jej wyniku został obalony należał do Wittelsbachów w Bawarii. Niezależny 
socjaldemokrata Kurt Eisner, dziennikarz pochodzący z Berlina, przejął jako 
przewodniczący Monachijskiej Rady Robotników i Żołnierzy władzę w Bawarii, którą 
w dniu następnym ogłosił wolną republiką. Tego samego dnia w ręce kilońskich 
marynarzy i miejscowych oddziałów, które się do nich przyłączyły, wpadł Brunszwik. 
8 listopada także w Kolonii władzę objęła Rada Robotniczo-Żołnierska. Jako pierwszy 
przedstawiciel władz miejskich stanął centrowy nadburmistrz tego miasta – Konrad 
Adenauer. Wieczorem tego samego dnia pruskie Ministerstwo Wojny liczyło kolejne 
miasta, które stały się „czerwone”: Halle, Lipsk, Dusseldorf, Osnabrűck i Stuttgart251. 

Tymczasem w Berlinie toczyły się zmagania o abdykację cesarza, podczas gdy 
rewolucja ogarniała coraz większe połacie państwa. Większościowi socjaldemokraci, 
choć zasadniczo republikaninie, którzy dawno przekształcili się w „monarchistów z 
rozsądku” byli gotowi odróżniać osobę urzędującą, która zamykała drogę do regulacji 
pokojowych, od samego urzędu, a zatem byli zdecydowani uznawać monarchię – 

                                                           
248 H. A. Winlkler, op. cit., s. 344; zob.: T. Kotłowski, Historia Republiki Weimarskiej 1919-

1933, Poznań 2004, s. 13. 
249

 A. Czubiński, op. cit., s. 117-119.  
250

 H. A. Winlkler, op. cit., s. 345; por. T. Kozłowski, Niemcy 1919-1923. Organizacje 

robotnicze w walce o ustrój społeczno-polityczny państwa, Poznań 1986, s. 21-22. 
251 T. Kotłowski, op. cit., s. 10-29. 
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przynajmniej przez pewien czas; jeszcze 5 listopada 1918 r. „Vorwarts” opowiadał się 

za socjaldemokratycznym pragmatyzmem. Jednak abdykacji Wilhelma II domagał się 

zarówno prezydent USA, Wodroow Wilson, jak i kilońscy marynarze. Jako pierwszy 

prominentny socjaldemokrata Philipp Scheidemann w liście skierowanym 29 

października do kanclerza postulował, aby cesarz dobrowolnie abdykował ze względu 

na możliwość negocjacji znośnych warunków zawieszenia broni i ustanowienia pokoju. 

6 listopada także Ebert nalegał w rozmowie z Groenerem na abdykację monarchy i 

powierzenie regencji jednemu z synów cesarza. 7 listopada przywódca 

socjaldemokratów powiedział kanclerzowi – o ile książę Max von Baden prawidłowo 

oddał jego słowa – że jeśli cesarz nie abdykuje, wówczas nieunikniona będzie 

rewolucja społeczna 252 . Niemieccy socjaldemokraci obawiali się podobnego 

radykalizmu społecznego, choćby ze względu na to, że ewentualny przewrót społeczny 

w Niemczech byłby powodem interwencji aliantów, co już zdarzyło się w Rosji. Ebert 

widział sprawy podobnie jak Groener, który 8 listopada przekonał Hindenburga, że 

plany wycofania się do kraju, z jakimi nosiła się mniejszość oficerów była pozbawiona 

szans powodzenia, a Niemcom zagrażał wybuch wojny domowej, podobnie, jak w 1917 

r. w Rosji. 

Problem „cesarski” nie był jedyną nierozwiązaną kwestią, która obciążała w 

pierwszym tygodniu listopada gabinet większości rządowej. W Prusach Izba Panów 24 

października wyraziła zgodę na wprowadzenie równego prawa wyborczego – otwartą 

sprawą było jednak, czy w jej ślady pójdzie także Izba Reprezentantów. Postępowało 

postulowane przez partie większościowe złagodzenie stanu wojennego – 23 

października został zwolniony z więzienia skazany w lipcu 1916 r. na cztery lata Karl 

Liebknecht, a 8 listopada z aresztu zapobiegawczego Róża Luksemburg. Tego samego 

dnia gabinet wojenny zaakceptował propozycję sekretarza stanu Haußmanna, aby 

zwolnić uwięzionych uczestników buntu marynarzy z 1917 r. Zwiększenie wolności 

zgromadzeń, zarządzone na mocy edyktu pruskiego ministra wojny Scheűcha z 2 

listopada nie miało większego znaczenia wobec decyzji głównodowodzącego wojsk w 

marchiach gen. Aleksandra von Linsingena, który 7 listopada 1918 r. wydał zakaz 

zgromadzeń politycznych organizowanych przez USPD253. 

W odpowiedzi prezydia SPD i jej frakcji parlamentarnej wieczorem 7 listopada 

dały gabinetowi wojennemu ultimatum, w którym większościowi socjaldemokraci 

domagali się: zniesienia tego zakazu, powściągliwości ze strony policji i wojska, 

rekonstrukcji pruskiego rządu, uwzględniającej większość parlamentarną, zwiększenia 

wpływu socjaldemokratów w rządzie Rzeszy, abdykacji cesarza oraz rezygnacji 

następcy tronu z urzędu. Jednak wieczorem 8 listopada Wilhelm II wciąż był jeszcze 

cesarzem niemieckim i królem Prus. Mimo to socjaldemokraci zadeklarowali 

publicznie, że SPD nie zamierza przystąpić do koalicji rządowej przed podpisaniem 

                                                           
252 H. A. Winlkler, op. cit., s. 345. 
253 Ibidem, s. 346; por. A. Czubiński, op. cit., s. 123. 
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zawieszenia broni (niemieccy negocjatorzy z Matthiasem Erzbergerem na czele opuścili 

Berlin 6 listopada, ale nie dotarli jeszcze do kwatery głównej aliantów, dlatego 

zawieszenie broni mogło zostać podpisane w lesie Compiegne dopiero 11 listopada 

1918 r. Jednak NSPD mogła, przedłużając ultimatum, wskazać na pewne sukcesy, jakie 

odniosła podczas rokowań z rządem i partiami większościowymi, zyskując zgodę na 

wprowadzenie równego prawa wyborczego dla Prus i pozostałych państw niemieckich 

w drodze ustawy parlamentu
254

.  

9 listopada 1918 r. rewolucja dotarła do stolicy, a rozwój wydarzeń 

przyspieszył fakt aresztowania przywódcy rewolucyjnych rzeczników Ernsta Däumiga 

przez żołnierzy Freikorpsów pod dowództwem gen. Aleksandra von Linsingena i 

ustawienie wart w głównych zakładach pracy. Sekretarz okręgowy SPD Otton Wels, 

poinformowany przez zakładowych mężów zaufania, że robotnicy Berlina domagają się 

wyjścia na ulicę wezwał robotników do „decydującej walki pod wspólnym 

sztandarem”, wyznaczając termin rozpoczęcia strajku generalnego na dzień 9 listopada 

1918 r. o godzinie 9.00. Godzinę później Scheidemann ustąpił z funkcji sekretarza 

stanu. Podczas posiedzenia frakcji parlamentarnej SPD, Ebert stwierdził, że rozpoczęły 

się rokowania z niezależnymi socjaldemokratami i robotnikami. Berlińska organizacja 

SPD zamierzała podczas akcji działać wspólnie z robotnikami i żołnierzami, a 

następnie „przechwycić władzę, gruntownie i bez reszty, podobnie jak w Monachium, 

ale bez przelewu krwi”255. 

Większościowe SPD uzyskało ogromne korzyści z faktu, że jej konkurenci 

wśród robotników w tym czasie byli jedynie warunkowo zdolni do działania, ponieważ 

niezależna SPD nie zamierzała zawierać żadnych porozumień z większościowymi 

socjaldemokratami bez udziału swojego przewodniczącego Hugona Haasego, który 

przebywał w Kilonii, a rzecznicy rewolucji na lewym skrzydle partii planowali 

uderzenie dopiero 11 listopada. Odpowiednikiem tymczasowej organizacji, i 

strategicznej próżni politycznej na lewo od SPD była niemoc w sferze wojskowej – 

poza trzema batalionami żandarmerii 9 listopada nie było w Berlinie żadnych 

oddziałów frontowych, i akurat uchodzący za szczególnie wierny cesarzowi batalion 

naumburskich strzelców szukał z własnej inicjatywy kontaktów z USPD. Otto Wels 

wykorzystał tę szansę i skutecznie wezwał strzelców, aby stanęli po stronie narodu i 

partii socjaldemokratycznej. Wieść, że namburscy strzelcy stanęli po stronie rewolucji, 

uderzyła jak bomba w pałacu kanclerskim i w Wielkiej Kwaterze Głównej.  

Książę Max von Baden zorientował się, że jego rząd nie ma żadnego poparcia. 

Z dalekiego Spa kanclerz otrzymał telefon, że cesarz zdecydował się na abdykację. Gdy 

pół godziny później nadal nie było oficjalnej deklaracji Wilhelma II, kanclerz z własnej 

inicjatywy powiadomił Agencję Telegraficzną Wolffa, że król i cesarz zamierza 

zrezygnować z tronu. Książę Max zdecydował się stać na czele rządu do wyjaśnienia 
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255 Ibidem, s. 347.  
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sprawy regencji. Regentowi miał zaproponować nominację posła Eberta na urząd 

kanclerski oraz ustawę o natychmiastowych wyborach do Konstytuanty, która ustali 

przyszłą formę państwową narodu niemieckiego. Próba ocalenia monarchii za pomocą 

regencji 9 listopada nie mogła się już powieść. Około 12.00 u kanclerza i 

zgromadzonych u niego sekretarzy stanu pojawiła się delegacja SPD pod 

kierownictwem Eberta, aby domagać się przekazania władzy. Gdy książę Max 

zauważył, że trzeba też uregulować kwestię regencji, Ebert stwierdził, że jest już za 

późno. Następnie książę Maksymilian von Baden zaproponował, aby Ebert objął urząd 

kanclerza, na co ten, po krótkiej chwili namysłu wyraził gotowość
256

. 

Jako kanclerz Niemiec, Friedrich Ebert podkreślał bardziej kontynuację 

polityki, niż zerwanie. Na takie sygnały czekali przede wszystkim urzędnicy, sędziowie 

i oficerowie, a wraz z nimi niemieckie mieszczaństwo. Ebert zapewniał, że jego rząd 

„podjął pracę, aby naród niemiecki uchronić przed głodem i wojną domową oraz 

zrealizować jego uzasadnione żądania samostanowienia”
257

. Ebert zaapelował o 

współpracę w dziele ratowania państwa przed anarchią i wojną domowa. Jako kanclerz 

wiedział, że dla wielu polityków trudna będzie współpraca z nowymi ludźmi: „Apeluję 

jednak do waszej miłości, do narodu. Gdyby w tej ciężkiej godzinie zawiodła 

organizacja państwa, Niemcy wydane byłyby na pastwę anarchii i najstraszliwszej 

nędzy. Pomóżcie mi zatem oraz ojczyźnie odważną i pozbawioną lęku pracą, każdy na 

swoim stanowisku, póki nie nadejdzie godzina ulgi”258.  

W sprawie utworzenia rządu delegacje MSPD i USPD prowadziły rokowania, a 

punktem wyjścia była propozycja Eberta, aby porozumieć się, co do gabinetu 

złożonego parytetowo z obu partii, a popieranego przez fachowych ministrów 

branżowych z ugrupowań mieszczańskich. Partia większościowa nie uznała 

zdecydowanie tych roszczeń, początkowo zaakceptowane przez USPD; MSPD 

odrzuciła też żądanie USPD dotyczące wykluczenia partii mieszczańskich w obawie 

przed zagrożeniem aprowizacji społeczeństwa; nie było też zgody na prowizoryczny 

udział niezależnych socjalistów w rządzie do czasu zawieszenia broni. Współdziałanie 

obydwu frakcji socjalistycznych było konieczne przynajmniej do czasu zwołania 

Konstytuanty i ostatecznie rząd powstał na zasadzie wzajemnych kompromisów259. 

                                                           
256 Ibidem, s. 348; zob. A. Czubiński, op. cit., s. 127. 
257 Apel F. Eberta do władz i urzędników z 9 XI 1918 r. – zob. H. A. Winlkler, op. cit., s. 349; 
zob. też: A. Kotłowski, Niemcy 1919-1923…, op. cit., s. 22.   
258 H.A. Winkler, op. cit., s. 349.  
259  Żądania stawiane przez USPD był ułożone pod wpływem Liebknechta i zwolenników 
rewolucji. Po powrocie Haasego z Kilonii późnym wieczorem 9 listopada umiarkowani 
socjaldemokraci zdołali się jednak przebić się ze swoimi postulatami. Rankiem 10 listopada 
niezależni socjaldemokraci zaakceptowali mieszczańskich ministrów branżowych, jako pomoc 
techniczną pod warunkiem dołączenia do nich kontrolerów z obydwu działających partii 
socjaldemokratycznych – po jednym z każdej. USPD nie zgodziła się na warunek 
prowizorycznego gabinetu, a w kwestii konstytuanty stwierdziła, że będzie ona aktualna po 
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Zanim Rada Rzeczników Ludowych mogła podjąć swoją działalność, musiało 
ją za44twierdzić zgromadzenie około 3000 delegatów rad robotniczo-żołnierskich z 
wielkiego Berlina, które odbyło się 10 listopada późnym popołudniem w cyrku Buscha. 
Radykałowie z Karlem Liebknechtem na czele nie dysponowali tam większością 
głosów. Postulat Bartha, dotyczący kontroli rządu przez Komitet Wykonawczy, 
utworzony z rzeczników rewolucji, oraz groźby przemocy fizycznej pod adresem 
Eberta ze strony członków Grupy Spartakusa niemal nie doprowadziły do zerwania 
wiecu. Ebert uznał sytuację za na tyle poważną, że z urzędu kanclerskiego kazał 
upewnić się o gotowości pruskiego ministra wojny Scheűschena, iż w sytuacji 
zagrożenia zapewni nowemu rządowi ochronę260. 

Oddziały wojskowe, które zostały zobowiązane przez Ottona Welsa do 
przestrzegania linii politycznej MSPD, zagroziły w formie ultimatum rzecznikom 
rewolucji, że samodzielnie utworzą rząd, jeśli nie będzie respektowana zasada parytetu 
w Komitecie Wykonawczym Rad. W tej sytuacji rzecznicy rewolucji zmienili zdanie i 
większością głosów Zgromadzenie wybrało składający się z 14 członków Komitet 
Wykonawczy Rad Robotniczych, w którego skład wchodziło po siedmiu działaczy 
USPD i MSPD. Większość członków liczącego 14 osób Komitetu była bezpartyjna. 
Dzień później ukonstytuowała się Rada Wykonawcza Rady Robotniczo-Żołnierskiej 
W77ielkiego Berlina pod przewodnictwem jednego z rzeczników rewolucji, Richarda 
Műllera. Jej zadaniem była kontrola pracy Rady Rzeczników Ludowych. Na wniosek 
Műllera Zgromadzenie zatwierdziło Radę Rzeczników Ludowych w składzie, który 
uzgodniono wczesnym popołudniem. Późnym wieczorem 10 listopada MSPD i USPD 
potwierdziły w urzędzie kanclerskim ustalenia koalicyjne i powstał rząd niemiecki261. 

10 listopada 1918 r. w lewicowo-liberalnym „Berliner Tageblatt” ukazał się 
komentarz do najnowszych wydarzeń autorstwa redaktora naczelnego, Theodora 
Wolffa, w którym pisał: „Największa ze wszystkich rewolucji jak nagle wybuchająca 

burza zmiotła reżym cesarski ze wszystkim co na dole i na górze było jego częścią. 

Można ją określić jako największą ze wszystkich rewolucji, gdyż nigdy jeszcze nie 

zdobyto tak mocno osadzonej i tak solidnymi murami otoczonej Bastylii. Jeszcze tydzień 

temu istniał aparat cywilnej i wojskowej administracji, tak rozgałęziony, tak spleciony 

wewnętrznymi nitkami, tak głęboko zakorzeniony, że mogło się wydawać, iż jego 

                                                                                                                                                            

umocnieniu się władz rewolucyjnych. Ponieważ prezydium USPD nie odrzucało już 
konstytuanty, MSPD zgodziła się na te warunki, żywiąc nadzieję na zdobycie większości głosów 
w niemieckim Zgromadzeniu Rad. Partia większościowa zgodziła się też na nominowanych 
przez USPD członków rządu: Hugona Haasego i zwolnionego w październiku 1918 r. z aresztu 
w twierdzy Wilhelma Dűttmanna, którzy należeli do umiarkowanych, oraz Emila Bartha – 
przedstawiciela rzeczników rewolucji. Członkami MSPD w nowej Radzie Rzeczników 
Ludowych byli Ebert, Scheidemann i pochodzący z Górnego Śląska adwokat Otto Landsberg, 
który od 1912 r. był posłem do Reichstagu – ibidem, s. 350.  
260 Ibidem. 
261 A. Czubiński, op. cit., s. 132.  
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panowanie przetrwa wszystkie przemiany czasów. Ulicami Berlina pędziły szare 

samochody oficerów, na placach stali jak kolumny władzy policjanci, ogromna 

organizacja militarna zdawała się wszystko ogarniać, a w urzędach i ministerstwach 

tronowała z pozoru tylko niezwyciężona administracja. Wczoraj rano wszystko to 

jeszcze trwało, przynajmniej w Berlinie, wczoraj po południu nie pozostał po tym żaden 

ślad”
262

. Jednak po 9 listopada w Niemczech administracja publiczna wciąż 

funkcjonowała jak dawniej – kontrola ze strony miejscowych rad robotniczo-

żołnierskich, najczęściej pozostających pod wpływem większościowych 

socjaldemokratów, stanowiła nie tyle przeszkodę dla niej, ile raczej stwarzała nową 

legitymizację jej działań. Wymiar sprawiedliwości, gimnazja, uniwersytety – wszystkie 

te sfery nie doznały bezpośrednich skutków rewolucji. OHL stało się już wieczorem 10 

listopada partnerem Rady Rzeczników Ludowych – w rozmowie telefonicznej z 

Ebertem Groener miał sformułować propozycję utworzenia sojuszu 

antybolszewickiego. Wszystko przemawiało za tym, że pierwszy generalny 

kwatermistrz armii złożył taką ofertę przewodniczącemu Rady Rzeczników Ludowych. 

Niezależnie od odpowiedzi Ebert i potrzebował pomocy dowództwa wojsk lądowych w 

sprawnym powrocie wojsk z frontów Wielkiej Wojny do kraju, ponieważ ich 

demobilizacja była warunkiem szybkiego i skutecznego przestawienia gospodarki 

niemieckiej z potrzeb wojennych na produkcję pokojową. Dlatego też rzecznicy ludowi 

zadbali o to, aby po klęsce militarnej Niemiec nie doszło do upadku niemieckiej klasy 

militarnej i politycznej. 

W listopadzie 1918 r. załamał się system polityczny II Rzeszy Niemieckiej, w 

której Prusy były zwierzchnikiem wobec krajów sfederowanych. Późną jesienią 1918 r. 

już tylko mniejszości opowiadały się za dawnym ładem, wręcz znikoma była liczba 

gotowych bronić monarchii z bronią w ręku. Jednak istnieli również rojaliści, którzy 

byli silniej reprezentowani wśród katolików, a najwięcej było ich w Prusach 

Wschodnich. Wprawdzie wszędzie władcy krajowi stali na szczycie hierarchii 

kościelnej, jednak wewnętrzne przywiązanie do jedności tronu i ołtarza było cechą 

wschodnioniemieckiego luteranizmu263.  

9 listopada 1918 r. władze niemieckie spełniły wiele postulatów 

demokratycznych, m.in. od czasu utworzenia Związku Północnoniemieckiego w 1867 r. 

Niemcy dysponowali powszechnym i równym prawem wyborczym dla mężczyzn do 

Reichstagu, a 8 listopada 1918 r. partie większościowe objęły jego zasadami wszystkie 

kraje tworzące federację, a zatem także do Prus, oraz na przyznanie ich również 

kobietom czynnego i biernego prawa wyborczego. Niemcy miały też de facto od 3, a de 

iure od 28 października 1918 r. rząd parlamentarny. Jednak egoistyczne posunięcia 

cesarza, dowództw armii i marynarki wojennej udowodniły, że nowy system 

                                                           
262 H. A. Winlkler, op. cit., s. 351.  
263 Ibidem, s. 352. 
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parlamentarny był fikcją, a międzyfrakcyjne uzgodnienia z 8 października 1918 r. 
zapadły zbyt późno, aby jeszcze w jakiś sposób odwrócić bieg spraw. 

11 listopada 1918 r. został podpisany rozejm w Compiègne, który oznaczał 
zakończenie walk pierwszej wojny światowej.  W oczekiwaniu na sprawiedliwy pokój 
Niemcy uwolniły się na początku listopada od systemu monarchistycznego i 
przekształciły się w republikę. Większość społeczeństwa żyła nadzieją, że pokonane 
Niemcy pozostaną państwem jednolitym, uda im się zachować niemal całe terytorium i 
nie zapłacą żadnych albo jedynie niewielkie odszkodowania wojenne. Jednocześnie 
większość Niemców miała świadomość tego, że Alzacja i Lotaryngia przypadną znowu 
Francji, a odrodzonemu państwu polskiemu zostaną przekazane wschodnie obszary 
Rzeszy – Śląsk, Wielkopolska i Pomorze Gdańskie, które wchodziły w skład Prus.  

Realne było też założenie, że wspólny przeciwnik, jakim była bolszewicka 
Rosja może stać się pomostem dla zwycięzców i pokonanych. Jeszcze w okresie 
rządów księcia Maxa von Badena, 5 listopada 1918 r. Niemcy zerwały stosunki 
dyplomatyczne z Rosją, aby zaprotestować przeciwko sowieckiej pomocy dla 
rewolucjonistów niemieckich. Rozejm z 11 listopada odpowiadał Niemcom w jednym 
punkcie, ponieważ wojska niemieckiego Ober-Ostu – przy akceptacji Ententy – 
pozostały na obszarze bałtycko-czarnomorskim w celu powstrzymania przygotowań do 
marszu wojsk bolszewickich w głąb Europy. Pełnomocnicy ludowi większościowej 
socjaldemokracji akceptowali porozumienie niemiecko-alianckie w walce z Rosją 
bolszewicką. Uważali oni, że umiarkowany, nie zaś radykalny rząd niemiecki mógł 
liczyć na szybkie zniesienie ciągle trwającej blokady środków żywności, a oczekiwanie 
wzmacniało pozycję sił umiarkowanych w samych Niemczech264. 

Za odcięciem rządu niemieckiego się od bolszewizmu przemawiała polityka 
zarówno wewnętrzna, jak i zagraniczna. Kiedy przywódca Grupy Spartakusa, Karl 
Liebknecht ogłosił hasło: „Cała władza dla rad”, a następnie podjął próbę związania 9 
listopada w Reichstagu frakcji z ramienia USPD, Eduard Bernstein zagroził 
powstaniem politycznej kontrrewolucji w kraju, a zarówno kontrrewolucja, jak i 
przewrót komunistyczny spowodowałaby zbrojną interwencję państw Ententy, co 
oznaczałoby powrót do zakończonej wojny światowej265. Demokracja, której podstawy 
miała stworzyć konstytucja uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe była dla partii i 
stronnictw umiarkowanych rękojmią stabilizacji wewnętrznej, która mogła uchronić 
Niemcy od wojny domowej. Nikt nie wypracował tego bardziej precyzyjnie od 
Bernsteina, który – jako członek USPD – w grudniu 1918 r. powrócił do partii 
większościowej, aby dać sygnał do powtórnego połączenia obu partii i dopiero w marcu 
1919 r., po wydanym przez USPD zakazie podwójnego członkostwa rozstał się z 
niezależnymi. W wydanej w 1921 r. pracy Rewolucja niemiecka, jej przyczyny, 

przebieg i skutki próbował on uzmysłowić ówczesnemu pokoleniu, dlaczego przewrót 

                                                           
264 Ibidem, s. 355; por. A. Czubiński, op. cit., s. 139. 
265 H. A. Winlkler, op. cit., s. 355. 
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państwowy w Niemczech miał inny, mniej radykalny przebieg, niż np. rewolucja w 
Rosji w 1917 czy na Węgrzech w 1919 r.266.       

Czynnikiem hamującym wybuch rewolucji był stopień demokracji. Od około 
pół wieku obowiązywało powszechne, równe prawo wyborcze dla mężczyzn. W 
związku z tym kolejnym krokiem w 1918 r. mogło być tylko jego rozszerzenie na 
kobiety i pojedyncze kraje oraz parlamentarny system rządów. Socjaldemokraci, 
najbardziej zdeklarowani zwolennicy demokratyzacji w cesarstwie, utraciliby 
wiarygodność, gdyby odeszli od tej linii w 1918 r. i powrócili do ortodoksyjnego hasła 
marksistów „dyktatury proletariatu”267. Umiarkowany odłam USPD oraz pełnomocnicy 
ludowi – Haase i Dittmann również byli w odróżnieniu od Karla Liebknechta 
zdecydowanymi zwolennikami Konstytuanty i demokracji. Optowali jednak za tym, 
aby wybory odbyły się w kwietniu 1919 r., trzy miesiące później, niż chcieli tego 
większościowi socjaldemokraci. Czas ten zamierzali wykorzystać do zabezpieczenia 
demokracji i socjalizmu268

.  
W dniach 16-21 grudnia 1918 r. w Berlinie obradował I Powszechny Kongres 

Rad Robotniczych i Żołnierskich Niemiec. Było to zgodne z postanowieniem 
Berlińskiej Rady Wykonawczej, która postrzegała się jedynie jako prowizoryczna 
najwyższa władza Rad Robotniczych i Żołnierskich. Przed rozpoczęciem kongresu 
SPD dysponowała większością wśród 514 delegowanych – około 300 wysłanników rad 
miejscowych sympatyzowało z MSPD, około 100 z USPD. Pozostała część była albo 
liberalno-lewicowa, albo bezpartyjna, a Róża Luksemburg i Karl Liebknecht nie 
otrzymali mandatu. Na początku posiedzenia delegaci znaczną większością głosów 
odrzucili wniosek, aby dopuścić ich, jako gości z głosem doradczym. Zasadnicza 
kwestia została już rozstrzygnięta za sprawą propozycji różnych frakcji na – wybory do 
Zgromadzenia Narodowego, które mogło ogłosić konstytucję Niemiec odbyły się 19 
stycznia, a nie – jak to proponowali 29 listopada 1918 r. pełnomocnicy ludowi – 16 
lutego 1919 r. Wyraźnie też zaznaczyła się lewicowa proweniencja Kongresu, gdyż w 

                                                           
266

 Eduard Bernstein wskazał na dwa powody umiarkowanego charakteru rewolucji niemieckiej. 

Pierwszy dotyczył rozwoju społecznego – według jego tezy społeczeństwa mniej wykształcone 

łatwiej radzą sobie ze środkami zmierzającymi do radykalnych zmian, a drugim był w 

Niemczech stopień demokracji. Bernstein pisał: „Pomimo zacofania uwarunkowanego trwaniem 

struktur półfeudalnych oraz silna pozycją wojska w ważnych kwestiach życia politycznego, 

Niemcy, jako państwo administracyjne osiągnęły pewien stopień rozwoju, na którym zwykła 

demokratyzacja istniejących struktur oznaczałaby duży krok w stronę socjalizmu. W zarodku 

objawiło się to już przed rewolucją. Część demokracji, która urzeczywistniła się na płaszczyźnie 
centralnej, w krajach związkowych i gminach pod wpływem przedstawicieli robotników, którzy 

przedostali się do ciał ustawodawczych i administracyjnych, okazała się skuteczna dźwignią 

wspierającą ustawy i zarządzenia, pozostające w zgodzie z linią socjalizmu. Także Niemcy 

cesarskie mogły się w tym obszarze mierzyć z politycznie bardziej zaawansowanymi krajami” – 

zob. E. Bernstein, Rewolucja niemiecka, jej przyczyny, przebieg i skutki, Berlin 1921, s. 230. 
267 H. A. Winlkler, op. cit., s. 357. 
268 Ibidem. 
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przeważającej większości delegaci domagali się od Rady Pełnomocników Ludowych 
natychmiastowego rozpoczęcia uspołecznienia wszystkich dojrzałych do tego procesu 
gałęzi przemysłu, zwłaszcza górnictwa i uchwalili jednogłośnie tzw. punkty hamburskie 
dla wojska. Zgodnie z tą uchwałą Rada Pełnomocników Ludowych pod kontrolą nowej, 
jeszcze niewybranej Rady Centralnej Rad Robotniczych i Żołnierskich miała objąć 
dowodzenie nad zrewoltowanymi siłami zbrojnymi269. 

Punkty hamburskie były reakcją na zaniedbania rządu. Gdyby pełnomocnicy 
ludowi parę tygodni wcześniej zapoznali się z żądaniami rad żołnierskich, to wtedy 
częściowo utopijny program hamburskich rad żołnierskich miałby nikłe szanse 
powodzenia. Jednak przewodniczący Rady dopiero później zaczął działać, i to pod 
wpływem ultimatum ze strony Najwyższego Dowództwa Armii – „przepisy 
wykonawcze”, wydane 19 stycznia 1919 r., zwłaszcza w sprawie władzy przywódczej, 
istniały już na piśmie. W uchwalonej 6 marca 1919 r. przez Zgromadzenie Narodowe 
rezolucji o utworzeniu tymczasowej Reichswehry nie można było znaleźć śladów po 
„punktach hamburskich”. Ostatni, brzemienny w skutki konflikt, do którego doszło na 
Kongresie Rad dotyczył rozdziału kompetencji między Radą Centralną a Radą 
Pełnomocników Ludowych. MSPD wnioskowała o przeniesienie na Radę 
Pełnomocników Ludowych władzy ustawodawczej i wykonawczej do momentu dalszej 
regulacji przez Zgromadzenie Narodowe a z kolei Rada Centralna miała sprawować 
przez swoich towarzyszy partyjnych Haase wyjaśniał pojęcie parlamentarnej kontroli w 
ten sposób, że wszystkie ustawy należy przedkładać Radzie Centralnej, a ważniejsze z 
nią konsultować. Delegowani z ramienia USPD chcieli jednak pełnego prawa Rady 
Centralnej do zatwierdzania ustaw przed ich obwieszczeniem. MSPD obawiała się 
jednak zagrożenia politycznej zdolności do działania dla RPL postawiła ultimatum – w 
momencie przyjęcia wniosku przez pełnomocników ludowych z ramienia 
większościowej socjaldemokracji sekretarze stanu oraz pruscy ministrowie mają podać 
się do dymisji. Po zaaprobowaniu przez Kongres pojęcia „parlamentarnej kontroli” 
skrajnie lewicowe skrzydło USPD przeforsowało we frakcji bojkot wyborów do Rady 
Centralnej – w rezultacie tej decyzji do liczącej 27 członków Centralnej Rady 
Niemieckiej Republiki Socjalistycznej wybrano zatem tylko przedstawicieli 
większościowej socjaldemokracji270. 

                                                           
269 Symbolem rozbicia armii i zniesienia ślepego posłuszeństwa była likwidacja dystynkcji i 
zakaz posiadania broni poza służbą. Żołnierze sami wybierali swoich dowódców, a za 
utrzymanie dyscypliny były od tej pory odpowiedzialne rady żołnierskie. W końcu zniesiono też 
stałą armię i przyspieszono odbudowę ochotniczej milicji, co postulowała 10 listopada 1918 r. 
Róża Luksemburg na łamach „Czerwonego Sztandaru”, żądając jednocześnie przekazania broni 
pochodzącej od rozbrojonych oddziałów wojskowych robotnikom – zob. ibidem, s. 362; por. A. 
Czubiński, op. cit., s. 141; zob. A. Kotłowski, Niemcy 1919-1923…, op. cit., s. 24; por. eadem, 
Historia Republiki Weimarskiej…, op. cit., s. 16-17. 
270 H. A. Winlkler, op. cit., s. 362.  
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Tymczasem pełnomocnicy ludowi z ramienia USPD utracili podstawę 

działania, a ostatecznie do zerwania koalicji 10 listopada doprowadziły „walki 

bożonarodzeniowe” w Berlinie, co było związane z okupacją miejskiego zamku przez 

marynarzy dywizji „ludowej marynarki wojennej”, którzy domagali się wypłaty 

zaległego żołdu. 23 grudnia buntujący się marynarze ustanowili rząd i aresztowali 

Ottona Welsa, który był komendantem wojskowym Berlina. Późniejsze, krwawe walki 

o zamek Marstal zakończyły się militarną żołnierzy i polityczną rządu. Pełnomocnicy 

ludowi z USPD mieli słuszne obiekcje, że ich koledzy z ramienia większościowej 

socjaldemokracji dali całkowite pełnomocnictwo pruskiemu ministrowi wojny, którego 

prosili o pomoc. Gdy 28 grudnia Rada Centralna uznała postawę Eberta i jego 

towarzyszy za słuszną, Haase, Dittmann i Barth skorzystali z okazji i wystąpili z Rady 

Pełnomocników Ludowych271. 

Dwa dni po rozpadzie koalicji rządowej w pruskiej Izbie Reprezentantów w 

Berlinie rozpoczął się założycielski zjazd Komunistycznej Partii Niemiec. Nowa partia 

powstała z Grupy Spartakusa, która do tej pory była skrajną lewicą USPD i 

Międzynarodowych Komunistów Niemiec, którzy wywodzili się z lewicowych 

radykałów Hamburga i Bremy. W sali obrad panował skrajnie radykalny nastrój, a 

Róża Luksemburg próbowała rzekomo przekonać delegowanych o bezsensowności 

akceptacji wniosku Ottona Rűhlego, który chciał nakłonić partię do bojkotu wyborów 

do Zgromadzenia Narodowego. W związku z tym 62 głosami przeciwko 23 zjazd partii 

przyjął wniosek dotyczący bojkotu wyborów, na co SPD odpowiedziała bojkotem 

antydemokratycznej uchwały. Jeden z delegatów, Arthur Rosenberg zauważył, że 

wezwanie działaczy Związku Spartakusa do bojkotu było pośrednim wezwaniem do 

rewolucyjnego puczu
272

. Alternatywą dla działaczy SPD nie był jednak przewrót 

komunistyczny w wersji rosyjskiej i władza rad. Trafnie ujął to przywódca USPD, H. 

Haase, który stwierdził: „Problem nie brzmi: Zgromadzenie Narodowe, czy system rad. 

Chodzi o to, aby obie te rzeczy połączyć”
273

. W odpowiedzi Lenin uznał jego 

stanowisko polityczne za „.. kpiny ze zdrowego sensu rewolucji”274. 

Władze bolszewickie pilnie obserwowały rozwój rewolucji niemieckiej. W 

styczniu 1919 r. Lenin wysłał do Niemiec Karola Radka, który miał tam rozległe 

kontakty i dobrze orientował się w sytuacji politycznej kraju. Radek przejął kontrolę 

nad radykalnym Związkiem Spartakusa utworzonym przez Karla Liebknechta i Różę 

Luksemburg. Nie licząc się ze skrupułami jego członków, wezwał on niemieckich 
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żołnierzy i robotników do bojkotu wyborów parlamentarnych i obalenia tymczasowego 

rządu socjalistycznego275.  

Dnia 4 stycznia 1919 r. premier Prus i jednocześnie przedstawiciel 

większościowej SPD, Paul Hirsch zwolnił szefa berlińskiej policji Emila Eichhorna, 

który należał do lewego skrzydła USPD. Jego zwolnienie było nieodzowne, gdyż w 

okresie walk podczas Bożego Narodzenia 1918 r. podlegające mu służby 

bezpieczeństwa stanęły po stronie zbuntowanej dywizji marynarki ludowej. Radykalna 

lewica uważała, że pozbawienie urzędu Eichhorna było dla niej zamierzonym 

wyzwaniem. Jeszcze tego wieczora zarząd berlińskiej USPD wraz z przywódcami 

rewolucji postanowił przeprowadzić następnego dnia demonstrację protestującą 

przeciwko zwolnieniu Eichhorna, a odpowiednia odezwa została podpisana też przez 

centralę KPD. Liczba demonstrantów i ich duch walki przeszły najśmielsze 

oczekiwania organizatorów. Jednak wydarzenia wymknęły się spod kontroli. Podczas, 

gdy przywódcy rewolucji obradowali nad dalszym rozwojem sytuacji, uzbrojeni 

demonstranci zajęli drukarnię, gdzie wydawano organ socjaldemokratów „Vorwarts” i 

dziennik liberalnej lewicy „Berliner Tagesblatt”, oraz budynki wydawnictw Mosse, 

Ullstein i Scherl, drukarnie Bűxenstein i agencję telegraficzną Wolffa. Do prezydium 

policji nadchodziły w tym czasie komunikaty, że wszystkie pułki berlińskie i nawet 

zamiejscowe garnizony jak chociażby z Frankfurtu nad Odrą stanęły po stronie 

przywódców rewolucji i gotowe są obalić rząd Eberta i Scheidemanna276. 

W reakcji na te wydarzenia i – jak się później okazało – fałszywe komunikaty 

Liebknecht wezwał do obrony Eichhorna oraz obalenia rządu Eberta i Scheidemanna277. 

Wobec protestów Richarda Műllera i Ernsta Däumiga większość zgromadzonych 

opowiadała się za dalszą okupacją redakcji, wezwaniem robotników Berlina do strajku 

generalnego i podjęciem walki przeciwko rządowi aż do jego obalenia. 

Bunt styczniowy, określany „powstaniem  Spartakusa” od początku nie miał 

przywódcy, a jego celem było obalenie rządu Eberta i Scheidemanna, co w 

perspektywie oznaczało uniemożliwienie odbycia wyborów do Konstytuanty i początek 

de facto bezprawnej dyktatury komunistycznej, wzorowanej na radykalizmie rosyjskich 

bolszewików. W tej sytuacji Rada Pełnomocników Ludowych musiała przyjąć 

zapowiedź walki radykalnej mniejszości berlińskiego proletariatu i sprzeciwić się 

powstaniu przeciwko demokracji. To zadanie przypadło Gustavowi Noskemu, który 

dopiero 29 grudnia, a więc dzień po rezygnacji niezależnych, wstąpił do Rady 

Pełnomocników Ludowych. Noske był redaktorem jednej z gazet partyjnych i jako 

poseł do Reichstagu został referentem do spraw Marynarki Wojennej z ramienia SPD. 

Podczas puczu miał początkowo wsparcie tylko kilku berlińskich batalionów 

zastępczych, oddziałów republikańskich, obronnych i służb bezpieczeństwa 
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Charlottenburga oraz utworzonej służby pomocniczej Partii Socjaldemokratycznej. Do 

tych, w większości socjaldemokratycznie zorientowanych formacji dołączyły też 

prawicowe korpusy ochotnicze (Freikorpsy), które zostały sformowane na podstawie 

odezwy rządowej z dnia 7 stycznia 1919 r., odezwy rządowej „Ochotnicy naprzód!” i 

ochotnicze oddziały Najwyższego Dowództwa Armii utworzone 8 grudnia 1918 r. 

Władze postanowiły rozwiązać konflikt siłą
278

. 

11 stycznia 1919 r. okupujący redakcję „Vorwarts” poddali się po 

wielogodzinnym ostrzale. Tego samego dnia oddziały rządowe przejęły również 

pozostałe okupowane budynki. Również 11 stycznia z polecenia Noskego korpusy 

ochotnicze dowodzone przez gen. von Lűttwitza rozpoczęły marsz w kierunku Berlina, 

chociaż po upadku powstania 12 stycznia zniknęły militarne podstawy wkroczenia 

korpusu do stolicy, jednak w celu uniknięcia dalszych prób przewrotu minister Gustaw 

Noske i OHL postanowili ukarać buntowników dla przykładu. Pierwszymi ofiarami 

korpusów ochotniczych byli Karl Liebknecht i Róża Luksemburg, którzy 15 stycznia 

zostali zamordowani przez oficerów Freikorpsów. Następnego dnia prasa donosiła, że 

Liebknecht został rozstrzelany podczas próby ucieczki, natomiast Różę Luksemburg 

zabił tłum. Sąd wojskowy w maju 1919 r. uniewinnił oficerów, którzy byli 

bezpośrednio zamieszani w morderstwa, tylko dwaj współsprawcy otrzymali łagodne 

kary więzienia, a zleceniodawcy pozostali nietknięci279. Również wysłannik Lenina, 

Karol Radek został aresztowany przez policję i osadzony w więzieniu280. Berlińskie 

powstanie styczniowe było de facto komunistycznym puczem, i w wypadku, gdyby nie 

zostało stłumione, mogło doprowadzić do wybuchu wojny domowej w Niemczech i 

wielce prawdopodobnej interwencji aliantów. Ponadto komuniści chcieli zapobiec za 

pomocą powstania wyborom do Zgromadzenia Narodowego, które miało być 

niemiecką Konstytuantą, jednak po 12 stycznia 1919 r. stało się to już niemożliwe. Z 

kolei dla mieszczaństwa najważniejsze był przywództwo socjalistycznej większości. 

Klęska puczystów sparaliżowała działalność KPD, część jej działaczy ukryła się na 

prowincji, a niektórzy wzięli udział wiosną 1919 r. w rewolucji bawarskiej281.  

Podczas wyborów do Zgromadzenia Narodowego, przeprowadzonych 19 

stycznia 1919 r. partie mieszczańskie osiągnęły wspólny cel, jakim było 

niedopuszczenie do osiągnięcia przez obie partie socjalistyczne większości głosów i 

mandatów w Reichstagu. MSDP otrzymała 37,9 proc., USPD uzyskała zaś 7,6 proc. 

głosów. Największy sukces wśród partii mieszczańskich odniosła DDP, uzyskując 18,5 

proc. głosów. Wyborcy widzieli w niej przyszłego partnera w koalicji z 

socjaldemokratami, którego SPD sprowadziłaby w razie; potrzeby na drogę rozsądku 
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gospodarczego282. Wzrost poparcia odnotowały również partie katolickie: Centrum i 

Bawarska Partia Ludowa, które razem uzyskały 19,7 proc. głosów, przegrali też 

monarchiści uzyskując 10,3 proc. głosów oraz prawicowi liberałowie, którzy zdobyli 

zaledwie 4,4 proc. – przy frekwencji 83 proc. w skali kraju. Wyniki wyborów 

wskazywały, że większość Niemców oczekiwała reform społecznych w ramach 

demokracji parlamentarnej, a nie politycznego przewrotu i rewolucji społecznej, jak 

chcieli niemieccy komuniści. Rewolucja miała jak najszybciej przeistoczyć się w 

spokojny tryb ewolucji. Takie stanowisko prezentowali nie tylko mieszczanie i chłopi, 

ale również większość robotników
283

. 

Wyniki wyborów z 19 stycznia 1919 r. wskazywały tylko na możliwość 

utworzenia rządu poprzez koalicję partii większościowych z poprzedniego składu 

Reichstagu. Wprawdzie SPD i DDP dysponowały także większością miejsc w 

parlamencie, ale przy takiej koalicji demokraci byliby narażeni na miażdżącą przewagę 

socjaldemokratów. Dlatego też DDP zależało na udziale Centrum, które wraz z BVP 

utworzyło wspólną grupę parlamentarną. 8 lutego Centrum postanowiło zawiązać 

koalicję z SPD i DDP
284

.  

Decyzje o utworzeniu niemieckiej republiki zapadały w Weimarze między 

lutym a sierpniem 1919 r. Twórcy republiki wiązali z nią nadzieje, że rząd i parlament 

znajdą tu schronienie podczas prac nad konstytucją, czego nie mógł im zapewnić 

Berlin. Z drugiej strony nazwa Weimar miała przypominać zagranicy o nie tylko 

militarnym obliczu Niemiec, lecz także duchowym, związanym z miastem Goethego. 

W dniu 6 lutego 1919 r. rozpoczęły się obrady Zgromadzenia Narodowego, które cztery 

dni później, tj. 10 lutego uchwaliło przygotowaną przez sekretarza stanu MSW, 

liberalnego wykładowcę prawa Hugona Preußa, ustawę o tymczasowej władzy 

państwowej jako prowizorycznej konstytucji. Dzień później posłowie wybrali 

Friedricha Eberta na stanowisko tymczasowego prezydenta Niemiec, a 13 lutego 

gabinet premiera składający się z ministrów SPD, Centrum i DDP rozpoczął pracę
285

.  

Jednak największym wyzwaniem dla nowego rządu w zakresie polityki 

wewnętrznej była fala strajków, która zalała Niemcy w pierwszych miesiącach 1919 r. 

Swój początek miała ona w grudniu 1918 r. w Zagłębiu Ruhry, a w lutym strajki 

wybuchły w środkowych Niemczech. Głównym celem strajków było uspołecznienie 

górnictwa, aczkolwiek opinie o samym procesie uspołeczniania były bardzo różne, np. 

pracujący w syndykatach robotnicy chcieli sami przejąć zakłady, a lewicowi socjaliści 

zamierzali przede wszystkim pozbawić władzy kierownictwo przedsiębiorstw tylko 

poprzez rady zakładowe. 8 marca zakończyły się strajki w centrum kraju, po tym jak 

rząd Scheidemanna obiecał wprowadzenie rad pracowniczych oraz uspołecznienie 
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syndykatów węglowych i potasowych na drodze prawnej. Niedługo potem w Zagłębiu 

Ruhry protest górników przerodził się w strajk generalny, na który rząd zareagował 

wysłaniem wojska. Do najostrzejszych walk doszło w marcu w Berlinie. 9 marca 

minister spraw wewnętrznych, Gustaw Noske wydał bezprawnie rozkaz, w którym 

stwierdzał: „Rozstrzelać każdego, kto z bronią w ręku wystąpi przeciwko oddziałom 

rządowym”
286

. Podczas walk marcowych w Berlinie śmierć poniosło prawie 1000 osób. 

Strajki wiosenne 1919 r. otworzyły drugą falę niemieckiej rewolucji, podczas 

której radykalna część proletariatu próbowała poprzez wystąpienia wymusić zmiany 

społeczne, do których nie doszło w pierwszej fazie rewolucji, w okresie między 

obaleniem monarchii a wyborami do Zgromadzenia Narodowego. Jednak w 

porównaniu z oczekiwaniami walczących robotników bezpośrednie rezultaty strajków 

były skromne. Uspołecznienie przemysłu, obiecane przez rząd robotnikom, które 

przybierało różne formy prawne między marcem a kwietniem 1919 r. nie wpłynęło na 

jakiekolwiek zmiany w stosunkach własnościowych – dla kopalń węgla i potasu 

powołano przymusowe syndykaty, których organy nadzorcze – Państwowa Rada Węgla 

i Potasu, składały się z przedstawicieli władz centralnych krajów związkowych, 

przedsiębiorców węglowych, przemysłu obróbkowego, handlu i robotników. 

Ograniczenie władzy właścicieli nie wiązało się z takim rodzajem „wspólnego 

gospodarowania” 287 . Dla pracobiorców dużo ważniejsze były rady zakładowe, 

wprowadzone przez kontrowersyjną ustawę z 4 lutego 1920 r. Radykalna lewica była 

co prawda w najmniejszym stopniu zadowolona z tej ustawy, jednak rozwiązanie to 

stało się stałym elementem współdecydowania w zakładach pracy, a Niemcy dzięki 

ustawie o radach zakładowych stały się krajem pionierskim w sprawach demokracji 

gospodarczej; rewolucyjne zmiany polityczne zostały stopniowo zastąpione 

ewolucyjnymi
288

. 

Niemieccy komuniści nie przejęli się jednak porażką i podjęli próbę zdobycia 

władzy w innych miastach. Kulminacją wydarzeń było proklamowanie w Bawarii, 

gdzie robotnicy stanowili 7-8 proc. społeczeństwa Bawarskiej Republiki Rad. Przewrót 

z 7 listopada 1918 r. doprowadził w Monachium do utworzenia rządu koalicyjnego z 

przywódcą utworzonej w 1917 r. Niezależnej Socjaldemokratycznej Partii Niemiec 

(USPD) Kurtem Eisnerem, jako premierem i ministrem spraw zagranicznych i 

proklamowania Wolnego Państwa Bawarskiego
289

. Eisner, który był przeciwnikiem 
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scentralizowanego państwa niemieckiego, występował w latach pierwszej wojny 
światowej przeciw hegemonii pruskiej w Niemczech, jak i samej wojnie. Kiedy 12 
stycznia 1919 r. w Bawarii zostały przeprowadzone wybory do Landtagu, komuniści je 
zbojkotowali, przygotowując się do rewolucji, która weszła w swoją drugą fazę. Jednak 
21 lutego 1919 r. Eisner został zamordowany przez studenta prawa, por. Antona Arco-
Valleya. Jako przewodniczący bawarskiej USPD Eisner był właśnie w drodze do 
Landtagu z zamiarem ogłoszenia dymisji rządu krajowego po klęsce wyborczej jego 
partii, na co komuniści wezwali społeczeństwo do strajku powszechnego290.  

Dzień później monachijskie Powszechne Zgromadzenie Rad wybrało Radę 
Centralną Republiki Bawarskiej, składającą się z przedstawicieli MSPD, USPD, KPD i 
rad rolniczych, kierowanych przez lewicowego socjaldemokratę i nauczyciela z 
Augsburga, Ernsta Niekischa. 25 lutego 1919 r. w Monachium zebrał się Kongres Rad, 
na którym Rada Żołnierska zażądała proklamowania w Bawarii Republiki Rad, jednak 
pierwsza próba utworzenia Socjalistycznej Bawarskiej Republiki Rad została 
odrzucona przez Landtag. W związku z tym 1 marca 1919 r. została wybrana 
Tymczasowa Rada Ministrów, a 17 marca powstał nowy rząd koalicyjny, jednak nie 
był on w stanie przejąć pełnej władzy, ponieważ działały równolegle Rady Delegatów, 
jak również umacniały się wpływy komunistów i anarchistów. Pod wpływem 
narastających trudności gospodarczych, zwłaszcza zaostrzenia w żywność rząd 
Hoffmanna tracił autorytet w społeczeństwie. Duży wpływ na sytuację istniejącą w 
Bawarii, jak i decyzje podejmowane przez władze bawarskiej SPD wywierał też rozwój 
fali rewolucyjnej w wielu krajach Europy291. 

W dniu 3 kwietnia rady Augsburga – zainspirowane  proklamacją Węgierskiej 
Republiki Rad przez Bélę Kuna w Budapeszcie – ogłosiły się w obecności Niekischa 
Bawarską Republiką Rad, a w nocy 6/7 kwietnia Rada Centralna w Monachium 
podporządkowała się tej decyzji. Deklaracja podpisana przez Niekischa rozwiązywała 
Landtag i odwołała rząd większościowej socjaldemokracji Johannesa Hoffmanna, który 
jednak nie podał się do dymisji, tylko ewakuował się do Norymbergi, gdzie rozpoczął 
gromadzenie oddziałów wojskowych w celu obalenia uzurpatorskich władz BRR292. 
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Monachium. Po wybuchu rewolucji w Niemczech 7 listopada 1918 r. stanął na czele rewolucji 

listopadowej 1918 w Bawarii i proklamował Wolne Państwo Bawarskie (Freistaat Bayern), w 

którym objął władzę jako premier i minister spraw zagranicznych. Jednak w styczniu 1919 r. 
jako szef USPD w Bawarii poniósł klęskę wyborczą. Po odmowie odejścia jego rządu został 

zastrzelony 21 lutego 1919 przez Antona von Arco auf Valley – zob. A. Ritthaler, Eisner Kurt, 
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Pierwsza Bawarska Republika Rad stała się wkrótce pośmiewiskiem. Zerwanie 

„stosunków dyplomatycznych” z władzami centralnymi, przesłanie do Lenina 

telegraficznej informacji o połączeniu się górno-bawarskiego proletariatu i ogłoszenie 

„wolnych środków do pokonania kapitalizmu” były szczytem osiągnięć krótkotrwałego 

reżimu literatów ze Schwabinga. W ogłoszonym programie Rada zapowiedziała 

likwidację biurokracji, militaryzmu i utworzenie Bawarskiej Armii Czerwonej, a 

komunistyczne władze wezwały całą ludność do uczczenia tego dnia, jako święta 

narodowego. 7 kwietnia 1919 r. wszystkie miasta z wyjątkiem Norymbergi 

opowiedziały się za systemem sowieckim. W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 1919 r. 

doszło jednak do ostrych walk z republikańską żandarmerią, która w porozumieniu z 

rządem Hoffmanna, przeniesionym z Bambergu, wystąpiła przeciw komunistycznym 

rebeliantom. Jednak początkowo zwyciężyły komunistyczne oddziały bawarskiej 

„Armii Czerwonej”. Jeszcze wieczorem 13 kwietnia monachijska KPD stanęła na czele 

drugiej Bawarskiej Republiki Rad pod dowództwem pochodzącego z Rosji 

żydowskiego komunisty, Eugena Lvinégo, który działał bez poleceń kierownictwa 

KPD. Po rozpoczęciu walk uzyskał aprobatę Lenina, który 27 kwietnia pytał, czy 

rewolucjoniści przejęli wszystkie banki i uwięzili burżuazyjnych jeńców
293

. 

Jednak w nocy z 12/13 kwietnia rząd Hoffmanna podjął w Monachium próbę 

puczu, zajmując siedzibę Rad i aresztując 12 jej członków. W odpowiedzi został 

proklamowany strajk generalny, jednak Rada nie była w stanie zorganizować obrony. 

Ponadto jej delegaci, których Rada wysłała na rozmowy z rządem Hoffmanna zostali 

również aresztowani 294 . Jednak faktycznie Republika Rad powstała w Monachium 

dopiero 13 kwietnia 1919 r. – w celu jej „obrony” komuniści utworzyli Sztab 

Bawarskiej Armii Czerwonej. Zgodnie z dyrektywami Lenina jej program, wzorowany 

na bolszewickim, przewidywał uzbrojenie robotników wywłaszczenie banków, 

konfiskatę ziemi i stworzenie policji politycznej uprawnionej do brania zakładników. 

18 kwietnia w Monachium odbyła się „defilada zwycięstwa”, ale 1 maja do miasta 

weszły oddziały rządowe, a komuniści rozpaczliwie bronili się do 5 maja 1919 r.295. 

Próba organizacji rewolucji i ustanowienia w rolniczym, katolickim i 

konserwatywnym kraju rewolucji „dyktatury proletariatu” była skazana na klęskę. Po 

likwidacji czerwonego terroru komunistów w pierwszych dniach maja rozpoczął się 

biały terror wirtemberskich jednostek wojskowych, które na rozkaz ministra Noskego 

przyszły z pomocą prawowitemu rządowi Bawarii i wprowadziły sąd nad prawdziwymi 

i rzekomymi komunistami ze Związku Spartakusa. Po pokonaniu drugiej Bawarskiej 

Republiki Rad 3 maja 1919 r. liczba ofiar śmiertelnych wynosiła 606 osób. Eugena 

Levinego sąd wojskowy oskarżył o zdradę stanu i skazał na karę śmierci, którą 

wykonano 5 czerwca 1919 r., zaś Ernsta Niekischa na dwa lata więzienia. Upadek 
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Bawarskiej Republiki Rad na początku maja 1919 r. ostatecznie zamknął okres 
rewolucyjnej burzy w pokonanych Niemczech na przełomie lat 1918-1919.  

Obie Bawarskie Republiki Rad przyczyniły się do tego, że stolica Bawarii w 
ciągu kilku dni po wiośnie 1919 r. przekształciła się w twierdzę narodowych 
socjalistów. Również silne nastawienie antyżydowskie podsycało to, że Kurt Eisner był 
pruskim Żydem, Eugen Levine i Max Levien byli też Żydami z Europy Środkowo-
Wschodniej. Wielu intelektualnych przywódców pierwszej i drugiej republiki rad, m.in. 
pisarze Ernst Toller, Erich Műhsam i zamordowany przez żołnierzy Freikorpsu Gustav 
Landauer, pochodziło z rodzin żydowskich. Stosunki społeczne panujące w 
porewolucyjnym Monachium sprzyjały największemu antysemickiemu agitatorowi, 
Adolfowi Hitlerowi, który w lecie 1919 r. rozpoczął karierę polityczną, jako mąż 
zaufania bawarskich oddziałów zbrojnych. Nigdzie indziej nie znalazłby zapewne dla 
swoich haseł tak podatnego gruntu296. Wynikiem rewolucyjnej geopolityki komunistów 
było wpojenie zachodnim rządom, jak i dużej części społeczeństwa, w tym klasy 
średniej strachu przed widmem rewolucji krążącym po Europie.  

Wydarzenia w Niemczech wpisują się bez wątpienia w trockistowską ideę 
rewolucji światowej. Zrówno Lew Trocki, jak i inni politycy i funkcjonariusze państwa 
żywo interesowali się rozwojem sytuacji rewolucyjnej w Niemczech. W schyłkowej 
fazie rewolucji niemieckiej, na przełomie kwietnia-maja 1919 r. Trocki napisał artykuł 
pod tytułem „Myśli o przebiegu rewolucji proletariackiej”, który ukazał się na łamach 
gazety „W Puti”. W tekście artykułu stwierdził on, że należy porzucić wiarę w szybkie 
zwycięstwo rewolucji proletariackiej w wysoko uprzemysłowionych krajach 
kapitalistycznych. Trocki stwierdził, że jeżeli w Rosji, jako kraju najbardziej 
zacofanym rewolucja odniosła zwycięstwo, to w Europie powinna ona obalić rządy 
kapitalistyczne w krajach najbardziej zacofanych ekonomicznie. Trocki pisał m.in.: „Z 

Rosji [rewolucja] – przemieściła się na Węgry, z Węgier do Bawarii […]. Węgry są 

niewątpliwie bardziej zacofaną częścią dawnej monarchii austro-węgierskiej, która 

jako całość stała pod względem rozwoju kapitalistycznego, a nawet kulturalno-

politycznego rozwoju pomiędzy Rosją a Niemcami. Bawaria […] stanowi pod względem 

rozwoju kapitalizmu nie zaawansowaną, lecz zacofaną część Niemiec. I tak rewolucja 

proletariacka, rozpocząwszy się w najbardziej zacofanym kraju Europy [tj. Rosji-G.B.], 
posuwa się do góry, szczebel po szczeblu, w stronę bardziej zaawansowanych 

gospodarczo krajów”
297

. Tym samym Trocki odwracał założenia idei komunistycznej 
Marksa i Engelsa, według których rewolucja proletariacka miała zacząć się w Wielkiej 
Brytanii, jako kraju najbardziej rozwiniętym i uprzemysłowionym w XIX w., następnie 
zaś miała dotrzeć do Francji, Niemiec i dopiero potem do Rosji. Nie przeszkadzało mu 
to wierzyć w obalenie kapitalizmu drogą rewolucji, jednak swoiste „odwrócenie 
pochodu rewolucyjnego” przez Trockiego dowodziło tylko, że nie był on niewolnikiem 
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doktryny i swobodnie interpretował jej założenia, dostosowując do realnych możliwości 

i sytuacji międzynarodowej, istniejącej po wybuchu pierwszej wojny światowej, 

zarówno w uprzemysłowionych Niemczech, jak i w Rosji. Trocki miał świadomość, że 

drapieżny kapitalizm, określany przez marksistów jako imperializm wchodził poprzez 

wojnę światową w fazę schyłkową
298

.      

 

b/ wojna polsko-bolszewicka w kontekście geopolityki światowej rewolucji lat 1919-

1920  

 

Po klęsce rewolucji niemieckiej komuniści nie rezygnowali z walki o światową 

republikę rad. W marcu 1919 r. organizację działalności wywrotowej za granicą – którą 

dotychczas prowadził Komisariat Spraw Zagranicznych – powierzono powstałej III 

Międzynarodówce Komunistycznej (Komintern), która została utworzona podczas 

zwołanego w Moskwie zjazdu przedstawicieli „międzynarodowego proletariatu”
299

. W 

pierwszym roku działalność Kominternu była teoretyczna, a zasadniczy okres jej 

działalności rozpoczęła się dopiero po II Kongresie, który obradował w lipcu 1920 r. 

We wspomnianym kongresie udział wzięło już 217 delegatów z 36 krajów. Po 

Rosjanach, którzy stanowili jedną trzecią delegatów, największe delegacje przysłały 

Niemcy, Włochy i Francja. Program bolszewików napotkał na duże sprzeciwy 

zagranicy, ale w końcu gospodarze prawie we wszystkich sprawach zdołali 

przeforsować swoje poglądy. Obrady toczyły się w nastroju euforii, ponieważ w ich 

trakcie Armia Czerwona zbliżała się do Warszawy, a jej zdobycie komuniści uważali za 

pierwszą fazę podboju Europy. Lenin, porwany rewolucyjnym uniesieniem, 23 lipca 

wysłał Stalinowi, przebywającemu wtedy na Ukrainie, zaszyfrowaną wiadomość o 

treści: „Sytuacja w Kominternie jest znakomita. Zinowjew, Bucharin i ja też uważamy, 

że rewolucję należy natychmiast nasilić we Włoszech. Osobiście sądzę, że w tym celu 

trzeba: zsowietyzować Węgry, a być może też Czechosłowację i Rumunię”
300

. Tę 

niezwykłą depeszę można zrozumieć tylko w kontekście decyzji podjętej na początku 

lipca 1920 r. w trakcie wojny z Polską, o rozszerzeniu rewolucji na obszarze Europy 

Zachodniej i Południowej. W przemówieniu na zamkniętym posiedzeniu przywódców 
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 W zjeździe wzięli udział głównie komuniści, mieszkający w Rosji – na 35 delegatów tylko 

pięciu przyjechało z zagranicy, a zaledwie jeden dysponował mandatem. Założyciele 

Kominternu wiązali ze swoją organizacją ogromne nadzieje. Zinowjew, którego Lenin mianował 
przewodniczącym Kominternu, stwierdził latem 1919 r., że: „Ruch rozwija się z tak 

oszałamiającą szybkością, że można z całym zaufaniem powiedzieć: już za rok zapomnimy, że 

Europa musiała walczyć o komunizm, ponieważ za rok cała Europa będzie komunistyczna. A 

walka o komunizm przeniesie się do Ameryki, a może też do Azji i innych stron świata” – zob. 

„Die Kommunistische Internationale” 1919, nr 1, s. 12 – cyt. za: R. Pipes, Rosja bolszewików, 
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komunistycznych we wrześniu 1920 r. Lenin ujawnił, że Biuro Polityczne KC RKP (b) 
postanowiło wykorzystać konflikt z Polską, jako pretekst do natarcia w głąb Europy. 

Wojna polsko-bolszewicka lat 1919-1920 zajmuje szczególne miejsce w 
geopolityce światowej rewolucji. Polska, która po 123 latach niebytu na mapie Europy 
odzyskała w listopadzie 1918 r. niepodległość i pragnęła w naturalny sposób powrócić 
na Kresy Wschodnie, była dla Rosji – zarówno obozu białych, jak i czerwonych – nie 
do akceptacji. Stało się tak mimo tego, że w latach 1917-1918 zarówno Piotrogordzka 
Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, Rząd Tymczasowy, jak i Rada 
Komisarzy Ludowych oficjalnie opowiedziały się za niepodległością Polski, a 29 
sierpnia 1918 r. RKL – przynajmniej formalnie – unieważniła traktaty rozbiorowe, 
zawarte przez Rosję z Prusami i Austrią w latach 1772, 1793 i 1795.  

Ze względu na destabilizację sytuacji społeczno-politycznej i ekonomicznej w 
rewolucyjnej Rosji dla Polski istotną kwestią była jej granica z Rosją stabilną 
politycznie i ekonomicznie, która jednak będzie też „strefą bezpieczeństwa” dla całego 
regionu Europy Środkowo-Wschodniej, tj. Międzymorza. U zarania II Rzeczypospolitej 
istniały dwa programy dotyczące przyszłych granic: inkorporacyjny, którego 
zwolennikami byli politycy Narodowej Demokracji i federacyjny, za którym optowali 
politycy związani z szeroko pojętym obozem piłsudczykowskim. Narodowa 
Demokracja postulowała wyznaczenie terytorium na zasadach narodowych, zgodnie z 
którym tereny, na których Polacy stanowili co najmniej 60 proc. ludności, powinny 
znaleźć się w granicach Rzeczpospolitej. W skład terytorium miały wejść ziemie 
zaboru pruskiego (Wielkopolska, Pomorze Gdańskie, Warmia), Górny Śląsk, 
Opolszczyzna, cały zabór austriacki ze Śląskiem Cieszyńskim oraz Królestwo Polskie, 
Wileńszczyzna i zachodnie ziemie Białorusi i Ukrainy. Z kolei piłsudczycy opowiadali 
się za programem federacyjnym, odwołując się do unii Polski z byłym Wielkim 
Księstwem Litewskim w granicach z 1569 r., tj. z Białorusią i Litwą etniczną. Jednak 
unia miała stać się z czasem konfederacją, a Litwa i Białoruś miały pełnić rolę pasa 
buforowego przed Rosją Sowiecką, zaś Ukraina miała stać się samodzielnym 
państwem, co miało osłabić etnicznych Rosjan, mieszkających na jej obszarze301.  

Podobnie, jak istnienie niepodległego Państwa Polskiego, tak i wszelkie polskie 
koncepcje terytorialne spotkały się ze stanowczą ripostą ze strony bolszewickiej Rosji i 
Niemiec. Już w trakcie rokowań pokojowych w Brześciu Litewskim na przełomie lat 
1917-1918 delegacje bolszewickiej Rosji i kajzerowskich Niemiec wykazały 
zadziwiającą zgodność odnośnie kwestii polskiej. 16 stycznia 1918 r., w kwaterze 
sowieckiej odbyła się tajna narada z wojskową delegacją niemiecką, na której czele stał 
mjr Boelke. W wyniku odbytych rozmów strony zobowiązywano się wzajemnie do 
bezwzględnego zwalczania tzw. „wrogich elementów”, przez które rozumiano 
szczególnie Polską Organizację Wojskową na obszarach litewsko-białoruskich, stosując 
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względem jej członków „najostrzejsze środki aż do rozstrzelania włącznie”302. Tego 

samego dnia w dowództwie niemieckiego Ober-Ostu (Oberkommando der Ost-G.B.) w 

Brześciu Litewskim, odbyła się druga narada niemiecko-sowiecka poświęcona Polsce. 

Ustalenia jej były tak zaskakujące, że warto przytoczyć główne jej fragmenty: 

 

„W cesarsko-niemieckiej Kwaterze Głównej między następującymi osobami: 1) 

Przedstawicielami rządu rosyjskiego pp. Krylenko, Wołodarskim, Zajkindem, Uryckim, 

Raskolnikowym, Tenerabend, Anionowym, Dzierżyńskim, Kudrajewym, Skripkinym; 2) 

pp, von Teubner, Erich von Schunemann, Rauschem zawarto układ następujący: 

Rząd cesarsko-niemiecki otrzymuje wolną rękę w prowadzeniu polityki w stosunku do 

Polski. 

Rząd rosyjski nie wtrąca się do żadnych spraw, dotyczących organizacji Polski, w 

rezultacie więc prawa protestu w sprawach: 

przyłączenia obszaru węglowego i kopalnianego Dąbrowy do państwa niemieckiego, 

jak również w kwestii ograniczenia praw osób pochodzenia polskiego w eksploatacji 

przemysłu naftowego w Galicji, ani w sprawie odłączenia i zarządu Chełmszczyzny, ani 

w sprawie przyszłej polityki celnej Niemiec, Austro-Węgier, Litwy, Kurlandii, Estonii, 

Łotwy w stosunku do Polski, ani w sprawie polityki gospodarczej Niemiec i Austro-

Węgier w prowincji Poznańskiej i Galicji lub w innych prowincjach, które mają być 

odłączone od Rosji. 

Rada Komisarzy Ludowych ma prawo utrzymywać łączność ze środowiskami 

rewolucyjnymi i demokratycznymi istniejącymi w Polsce w celu propagandy haseł 

rewolucyjnych (...) 

Rada Komisarzy Ludowych winna śledzić bacznie koła patriotów polskich, aby 

zapobiec rekrutowaniu ochotników do polskiej armii w Rosji. 

Przekroczenie przez armię granic Litwy lub Ukrainy będzie Rosja traktować jako 

wypowiedzenie wojny przez Polskę Niemcom i Austro-Węgrom. Rosja dopomoże 

wszelkimi sposobami Niemcom i Austro-Węgrom do zniszczenia tej armii. 

Rada Komisarzy Ludowych przy pomocy swoich przedstawicieli na przyszłym 

Kongresie Pokojowym zaprotestuje w imię haseł socjalizmu i w imię uniknięcia 

dalszych wojen przeciwko formowaniu armii polskiej i polskiego ministerium wojny. 

Rada Komisarzy Ludowych przy pomocy swych agentów finansowych śledzić będzie, 

aby obywatele rosyjscy nie umieszczali swoich kapitałów ani też kapitałów francuskich, 

angielskich czy amerykańskich w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych, 

miejskich, kolejowych lub żeglugowych. 

Jeśli rządy niemiecki i austro-węgierski uznają za konieczne zmienić zupełnie stosunek 

polityczny do Polski, wówczas Rada Komisarzy Ludowych uzna nowy kurs polityczny i 

zobowiąże się zwalczać wszelkie przeszkody czynione przez dawnych sprzymierzeńców 

Rosji. 
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Układ ten został podpisany przez osoby wymienione i skopiowany w trzech 

egzemplarzach, które po sprawdzeniu okazały się zgodne z niniejszym. 

16 stycznia 1918 Nr 22/924 Adiutant (P.P.) M. Krjessler. 

 

Szef niemieckiego Biura Wywiadowczego (P.P.) A. Hafer
303
. 

 

W czasie, gdy powstał niniejszy dokument, niepodległe państwo polskie 

jeszcze nie istniało, egzystowało jedynie stworzone przez Niemcy i Austro-Węgry po 

wydaniu aktu 5 listopada 1916 r. Królestwo Polskie. Niemcy i bolszewicy już na 

początku 1918 r. obawiali się polskich żądań wolnościowych – wszak premier Rosji, 

Siergiej Witte stwierdził proroczo, iż w odpowiednim czasie „Polacy zażądają 

niepodległości i otrzymają ją”304. O tym, jak ważna była dla bolszewików sprawa 

polska i jakie wiązali z nią nadzieje, świadczy fakt, że komisarz spraw zagranicznych 

bolszewickiej Rosji, Lew Trocki kilka razy wystąpił rzekomo „w obronie Polski” i wraz 

z towarzyszącymi mu: Stanisławem Bobińskim i Karolem Radkiem. 7 lutego 1918 r., 

zatem jeszcze przed zerwaniem przez bolszewików rokowań pokojowych z Państwami 

Centralnymi Trocki zażądał wycofania niemieckich wojsk okupacyjnych do granic z 

1914 r. i uwolnienia Polski od wszelkich władz i instytucji narzuconych przez lub przy 

pomocy państw okupacyjnych, gdyż tylko w tym wypadku lud polski mógłby 

wypowiedzieć swoją wolę swobodnie. Było to żądanie utopijne, obliczone na 

wywołanie efektu propagandowego305.  

O prawdziwych intencjach bolszewików świadczyły wysiłki w kierunku 

zatrzymania w Rosji jak największej liczby Polaków, których działania wojenne lat 

1914-1915 wyrzuciły z kraju na wschód. Bolszewicy próbowali złamać neutralną na 

ogół postawę Polaków wobec wydarzeń w Rosji i przeciągnąć ich na stronę rewolucji. 

Przykładem takich zabiegów była próba przeciwstawienia polskim organizacjom w 

Rosji lub Radzie Regencyjnej w kraju „separatystycznego rządu polskiego na 
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 Warto zwrócić uwagę na uczestników narady ze strony bolszewickiej – byli to: Wódz 
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Dzierżyńskiego zostało zakwestionowane przez rosyjskiego historyka A,A. Chromowa, który 
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Chromow, Biography of Dzierżynsky, Moskwa 1985; por. Encyklopedia Rewolucji 

Październikowej, Warszawa 1987.  
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emigracji” z komunistą, Stefanem Heltmanem na czele. Ów „polski rząd” utworzony 
został w Moskwie latem 1918 r. Polityczne działania w sprawie Polski kontynuowali 
oni jesienią. W dniu 15 września 1918 r. w Moskwie odbyło się spotkanie 
przedstawicieli RKP (b) oraz socjaldemokratycznych partii rewolucyjnych: Polski, 
Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Ukrainy i Białorusi, na którym też zostało powołane 
Biuro Partii Komunistycznych i Robotniczych Krajów Okupowanych przez Niemcy. 
Była to tzw. Mała Międzynarodówka, na której czele stanął uczestnik rewolucji 
rosyjskiej, Stanisław Pestkowski. Na przełomie lat 1918-1919 rewolucyjne partie 
socjaldemokratyczne i socjalistyczne w Europie i Ameryce przyjmowały też nazwę 
komunistycznych – przykładem było powstanie 16 grudnia 1918 r. Komunistycznej 
Partii Robotniczej Polski, którą utworzyli na zasadzie fuzji działacze SDKPiL i PPS-
Lewicy 306 . Podobne partie powstały też na Litwie, w Austrii, na Węgrzech, w 
Niemczech, a w 1920 r. we Francji. W latach 1918-1919 bolszewicy tworzyli też 
rewolucyjne oddziały wojskowe zwane „polskimi”, jak np. Rewolucyjny Czerwony 
Pułk Warszawy pod dowództwem Stefana Żbikowskiego. W planach Sowietów 
oddziały pułku miały wkroczyć na ziemie polskie z hasłami rewolucji proletariackiej, 
jednak pułk wziął udział w walkach przeciw oddziałom resztek Armii Ochotniczej pod 
dowództwem gen. Piotra Wrangla na Krymie307. 

Ponieważ jednym z celów polityki bolszewickiej było dążenie do 
urzeczywistnienia geopolitycznej idei światowej rewolucji proletariackiej dwa dni po 
zakończeniu wojny, 13 listopada 1918 r. bolszewicy rozpoczęli przygotowania do 
operacji „Wisła”. W związku z tym, na rozkaz Włodzimierza Lenina została 
sformowana Armia Zachodnia, której oddziały 17 listopada rozpoczęły czerwony marsz 

na Zachód. Jego celem była internacjonalistyczna pomoc dla walczącego proletariatu 
niemieckiego. Ówczesny dowódca Armii Czerwonej S. Kamieniew skomentował to: 
„Załamanie się okupacji niemieckiej postawiło rząd sowiecki przed zadaniem 

wyzwolenia tych obszarów i wprowadzenia tam władzy sowieckiej. Dla osiągnięcia tego 

celu strategia sowiecka musiała skierować swe wojska na kraje bałtyckie, Litwę, 

Białoruś i Ukrainę oraz wykonać marsz ku Warszawie. Jednocześnie obiecano pomoc 

wojskową Polakom, Litwinom i Ukraińcom w walce o ustanowienie na ich ziemiach 

władzy robotników i chłopów”308. 

                                                           
306 R. Nazarewicz, Komintern a lewica polska. Wybrane problemy, Warszawa 2008, s. 28. 
307 Zgodnie z zamysłem bolszewików Rewolucyjny Czerwony Pułk Warszawy był zalążkiem 
polskiej siły zbrojnej stanowiącej część składową Armii Czerwonej, obejmującej np. 
ochotników z rozbitego II Korpusu Polskiego w Rosji pod dowództwem płk. Józefa Hallera. 
Liczył on ok. 1000 żołnierzy, a dowódcą był Stefan Żbikowski. Pułk tłumił bunty anarchistów i 
eserowców w Moskwie i Jarosławiu, a na frontach walczył z wojskami antybolszewickimi. Pułk 
wchodził w skład I Brygady Zachodniej Dywizji Strzelców, a od 9 VI 1919 r. razem z całą 
dywizją formalnie wszedł w skład Armii Czerwonej – zob. A. Koskowski, Czerwony Pułk 

Warszawy, Warszawa 1977, s. 29-43. 
308 Zob. A.L. Szcześniak, Judeopolonia. Anatomia zniewolenia Polski, Radom 2002, s. 14.  
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W związku z powyższym, 29 listopada 1918 r. Lenin zobowiązał naczelne 
dowództwo Armii Czerwonej do znaczącego wspierania poczynań komunistów na 
trasie „czerwonego marszu”: „Wraz z posuwaniem się naszych wojsk na Zachód i na 

Ukrainę powstają terytorialne tymczasowe Rządy Sowieckie, powalane dla umocnienia 

Rad w terenie (...) Wobec tego prosimy o wydanie kadrze oficerskiej odnośnych 

jednostek wojskowych dyrektywy, ażeby wojska nasze udzielały wszechstronnego 

poparcia tymczasowym Rządom Radzieckim Łotwy, Estonii, Ukrainy i Litwy”
309

. Na 
obszary zajęte przez oddziały Armii Czerwonej przywożono przygotowane wcześniej 
„czerwone rządy narodowe”, które na rozkaz władz sowieckich proklamowały jedność 
z Rosją Sowiecką „na zasadzie federacji” i zostawały z kolei uznawane przez rząd 
sowiecki, a od 1919 r. przez III Międzynarodówkę Komunistyczną za reprezentację 
władzy proletariackiej. 

Decyzja podjęcia „czerwonego marszu” na Zachód w celu realizacji rewolucji 
światowej, poparta teorią „rewolucji z zewnątrz” i osadzaniem w podbitych krajach 
rządów bolszewickich, stanowiła całkowite zaprzeczenie zasady samostanowienia 
narodów, którą rzekomo chciała realizować rewolucja bolszewicka. W ten sam sposób 
przygotowywano kadry i wojsko przyszłej Polskiej Republiki Rad. Dnia 13 grudnia 
1918 r., na łamach komunistycznej gazety „Młot”, wydawanej w Mińsku przez Juliana 
Leszczyńskiego-Leńskiego pisał on: „Na ulicach Łodzi, Warszawy i Zagłębia 

proletariat polski sięga po władzę. My tutaj wykuwamy siłę, która w odpowiedniej 

chwili okaże mu pomoc należną (...) Sen o szpadzie rozpryśnie się może w rzeczywistość 

młota międzynarodowej rewolucji”310.  
Zwolennicy Polskiej Republiki Rad skupili się w utworzonej 16 grudnia 1918 r.  

Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP) powstałej z fuzji Socjaldemokracji 
Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL) oraz Polskiej Partii Socjalistycznej - Lewicy 
(PPS-Lewica). Był to twór pozbawiony zdolniejszego kierownictwa, gdyż większość 
głównych działaczy przebywała w Rosji. KPRP była zbyt słabą, by stać się dla Polski 
poważniejszym niebezpieczeństwem, a szansę jej na przeprowadzenie rewolucji 
komunistycznej w Polsce zmniejszała jawna agitacja pod hasłem dyktatury proletariatu 
na sposób bolszewicki i „zlania się Polski z Rosją”, widoczne szczególnie w 
krytycznym dla Polski okresie wojny z bolszewicką Rosją – od czerwca do września 
1920 r.  

KPRP mobilizowała przeciw sobie uczucia patriotyzmu wszystkich bez 
wyjątku warstw. Komuniści mieli wówczas bardzo słabe oparcie w miastach i to prawie 
wyłącznie wśród ludności żydowskiej. Wśród Żydów bowiem bardzo popularne było 
hasło złączenia ziem polskich z Rosją, gdyż wówczas społeczeństwo żydowskie 
znalazłoby się w państwie sowieckim. Było to jednym z filarów planowanego przy 
pomocy Niemców utworzenia w Polsce Judeopolonii. Antypolskie wystąpienia 

                                                           
309 Ibidem. 
310 „Młot” 13 XII 1918 – cyt. za: ibidem, s. 15.  
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komunistów – w tym wielu narodowości żydowskiej, białoruskiej i ukraińskiej – pod 
hasłami bolszewickimi spotkało się z ostrą reakcją społeczeństwa. Przykładem tego 
było zdemolowanie w listopadzie 1918 r. przez młodzież peowiacką (POW) lokalu 
komunistycznej Naszej Trybuny. Na tłumnych wiecach robotniczych dochodziło stale 
do gwałtownych walk socjalistów z komunistami, często połączonych z walką zbrojną. 
Nawet zdarzające się w tym okresie awantury antyżydowskie były często tylko reakcją 
na nie ukrywane sympatie i związki młodzieży żydowskiej z komunistami. Wypadki 
krakowskie w czerwcu 1919 nie przybrałyby tak ostrej formy, gdyby w lokalach 
żydowskich nie znaleziono komunistycznego składu broni i stosów bibuły agitacyjnej. 
Przywódca Narodowej Demokracji, Roman Dmowski w swojej Polityce polskiej opisał 
wypadek z Kielc, gdzie doszło do ekscesów antyżydowskich, dlatego że gromada 
młodych Żydów po wyjściu z kina, krocząc ulicami miasta, wznosiła prowokacyjne 
okrzyki: „Niech żyje Lenin i Trocki, precz z Polską!”. Józef Piłsudski stwierdził w 
liście z kwietnia 1919 r., napisanym do Ignacego Jana Paderewskiego, że po zdobyciu 
Wilna z wielkim trudem wstrzymał pogrom z powodu zachowania znacznej części 
ludności żydowskiej, która w okresie okupacji bolszewickiej w mieście była grupą 
współrządzącą. Żydzi strzelali z okien i dachów domów oraz rzucali granaty na 
wkraczające do Wilna w walkach z bolszewikami oddziały Wojska Polskiego311. 

Niezależnie od założeń obu idei – inkorporacji i federacji, w kwestii granicy 
polsko-rosyjskiej zderzyły się interesy czterech stron – Polski, która dążyła do 
odrodzenia związku państwowego z obszarami b. Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
bolszewików, którzy dążyli do ekspansji komunizmu, wojsk białej Rosji, walczących 
pod hasłami niepodzielnej i świętej Rusi oraz b. prowincji Imperium RČosyjskiego, 
które dążyły do niepodległości. Rozwiązanie mogła przynieść jedynie konfrontacja 
militarna. Od końca października 1918 r. w Galicji Wschodniej toczyły się walki z 
Ukraińcami, którzy w listopadzie 1918 r. utworzyli Zachodnią Republikę Ludową; na 
Ukrainie Naddnieprzańskiej (rosyjska część Ukrainy, tzw. Małorosja) już w listopadzie 
1917 r. Ukraińcy proklamowali Ukraińską Republikę Ludową, a w styczniu 1919 r. 
dwie republiki utworzyły federację. W odpowiedzi wojska polskie w połowie maja 
1919 r. przeszły do ofensywy, wypierając do połowy lipca wojska zachodnio-
ukraińskie do Zbrucza312. 

W tym czasie oddziały Armii Czerwonej prowadziły ofensywę na Białorusi i 
Litwie, gdzie w styczniu 1919 r. powstały komunistyczne republiki rad (w Mińsku i w 
Wilnie). W połowie lutego oddziały Wojska Polskiego podjęły pod wodzą gen. 
Stanisława Szeptyckiego kontrofensywę i w jej wyniku 21 kwietnia zajęły Wilno, gdzie 
dzień później Naczelnik Państwa, Józef Piłsudski wydał odezwę do „mieszkańców 

                                                           
311

 W. Pobóg-Malinowski, op. cit., s. 310. 
312  R. Galuba, „Niech nas rozsądzi miecz i krew ...”. Konflikt polsko-ukraiński o Galicję 

Wschodnią w latach 1918-1919, Poznań 2004, s. 222-223.  
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byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego”, zapowiadającą utworzenie federacji313 . W 

związku z odmową litewskiego rządu konferencja pokojowa obradująca w Paryżu 

przyjęła projekt granicy polsko-litewskiej na zasadzie etnicznej, pozostawiając Wilno 

po stronie polskiej. Oddziały polskie skierowały się na Białoruś, a z drugiej strony do 

strefy likwidowanego niemieckiego Ober-Ostu wkroczyły wojska Armii Czerwonej. 

Rozpoczęte 12 lutego 1919 r. polsko-sowieckie starcia zbrojne stały się bezpośrednią 

przyczyną wybuchu wojny polsko-bolszewickiej. W pierwszej fazie walk, trwającej od 

lutego do października 1919 r. wojska polskie zajęły większą część Białorusi i 

Wileńszczyznę. W wyniku ofensywy lipcowej oddziały Wojska Polskiego 

zlikwidowały proklamowaną 27 lutego 1919 r. przez Sowietów Litewsko-Białoruską 

Republikę Rad314. 

Mimo głębokiej i uzasadnionej nieufności wobec dowódców armii rosyjskiej, 

Józef Piłsudski podjął próbę rozmów z dowództwem Armii Ochotniczej na Ukrainie, 

proponując współdziałanie w walce z bolszewikami. W lipcu 1919 r. wysłał do kwatery 

gen. Antona Denikina w Taganrogu misję wojskową z gen. Aleksandrem Karnickim na 

czele, która podjęła próbę rozmów z Rosjanami w tej sprawie. Niestety, rozmowy 

potwierdziły negatywny stosunek Denikina i jego dowódców do wschodnich granic 

Polski. Biali gotowi byli jedynie uznać niepodległość Polski w granicach Królestwa 

Kongresowego. Dowódca Armii Ochotniczej, gen. Anton Denikin był przeciwnikiem 

zarówno istnienia niezależnego od Rosji państwa ukraińskiego, jak i suwerennej Polski, 

w której skład miałyby wejść obszary leżące na wschód od Bugu i Niemna. Ponadto 

gen. Denikin żądał ewakuacji Wojska Polskiego z Podola i Wołynia i przekazania jego 

armii tych terenów (potrzebnych mu „dla wybrania rekruta i zboża”), a także 

zawieszania na wschód od b. granicy Kongresówki, czyli od Bugu rosyjskich symboli 

państwowych. Zasadniczym powodem fiaska rozmów była nieustępliwość strony 

rosyjskiej w kwestii samostanowienia narodów, wchodzących przed 1917 r. w skład 

Imperium Rosyjskiego i granic polsko-rosyjskich. Zdaniem Józefa Mackiewicza, 

Denikin przyjął zasadę pryncypialnego nieoferowania koncesji terytorialnych, które 

uważał za trudne do spełnienia w przyszłości. Podobna niechęć do cesji Besarabii 

uniemożliwiła Denikinowi uzyskanie wsparcia rumuńskiego. W tym samym czasie 

bolszewicy oferowali za pokój lub neutralność dowolne koncesje terytorialne 

niezależnie od ich realności i zamiaru wypełnienia obietnic. Przy takim podejściu 

dowódców rosyjskich do relacji z Polską i Polakami wielomiesięczne rokowania 

polsko-rosyjskie w Taganrogu zakończyły się fiaskiem
315

. 

                                                           
313 A. Nowak, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 

1920 roku), Kraków 2001, s. 153; por. N. Davies, Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-

bolszewicka 1919-1920, Kraków 1997, s., s. 47-48.  
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 Ibidem, s. 35-81. 
315

 M. Mirowski, op. cit., s. 245-247. Na temat polityczno-dyplomatycznych aspektów wojny 

polsko-bolszewickiej – zob. W. Materski, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-

1943, Warszawa 2005, s. 46-57.  
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W sytuacji pretensji terytorialnych Denikina ograniczających suwerenność 

Polski do wschodnich granic Kongresówki i odmawiających samostanowienia narodów 

położonych na przedrozbiorowym terytorium Rzeczypospolitej Piłsudski uznał, iż 

Polska nie ma interesu państwowego w sukcesie białych Rosjan i w konsekwencji 

uchylił się od wsparcia Denikina (pomimo nacisków Francji i Wielkiej Brytanii w tej 

sprawie). Jednocześnie w lipcu 1919 r. rozpoczęły się negocjacje polsko-bolszewickie, 

kontynuowane do grudnia tego roku. W kluczowym okresie października i listopada 

1919 ich głównym miejscem były Mikaszewicze na Polesiu. Warunki strony polskiej 

były analogiczne do warunków stawianych Denikinowi. Julian Marchlewski zapewnił 

Polaków, że Rosja bolszewicka gotowa jest odstąpić im Litwę i Białoruś. 26 

października 1919 r. wysłannik Piłsudskiego kpt. Ignacy Boerner przekazał 

Marchlewskiemu, że Polakom nie zależy na zwycięstwie Denikina i obiecał, że Wojsko 

Polskie nie uderzy w okolicach Mozyrza na Armię Czerwoną, gdy ta przerzuci swoje 

jednostki dla zlikwidowania oporu oddziałów Armii Ochotniczej i tak się stało
316

. 

Z uwagi na kategoryczne żądania Polski dotyczące uznania przez rząd RFSRR 

niepodległości Ukrainy i nieatakowanie wojsk Petlury przez Armię Czerwoną rozmowy 

w Mikaszewiczach nie przyniosły rezultatów. Ich istotną rolą było jednak to, że przy 

okazji przekazano bolszewikom intencje Piłsudskiego niewspomagania przez wojska 

polskie sił Denikina. Faktyczny rozejm na froncie polsko-bolszewickim odciążył Armię 

Czerwoną w kluczowych momentach walk i miał wpływ na osiągnięcie przez nią 

ostatecznego zwycięstwa nad Armią Ochotniczą. Wobec tych ostatnich Piłsudski grał 

na zwłokę prowadząc jednoczesne wspomniane negocjacje w Taganrogu i deklarując 

pomoc w późniejszym terminie. Państwa Ententy (Francja i Wielka Brytania) udzielały 

bowiem w 1919 r. poparcia siłom białych i ich programowi odbudowy wielkiej, 

niepodzielnej Rosji, dlatego też Polska musiała liczyć się ze stanowiskiem politycznym 

mocarstw
317

. 

Do wysłanego przez Denikina 26 listopada 1919 r. (już po klęsce ofensywy 

przeciw bolszewikom pomiędzy Orłem a Tułą, w trakcie szybkiego odwrotu resztek 

armii Denikina na południe) osobistego pisma do Piłsudskiego z prośbą o pomoc w 

obliczu zagrożenia bolszewickiego, odniósł się on wyczekująco uznając, że Denikin nie 

ma już szans na zdobycie Moskwy i pokonanie bolszewików. Denikin na rozpoczęcie 

zabiegów o realny sojusz z Polską zdecydował się dopiero w obliczu klęski, uprzednio 

przez kilka miesięcy próbując prowadzić rozmowy z pozycji siły, wykorzystując 

naciski francuskie na Polskę. Na naciski zachodnich misji wojskowych w sprawie 

pomocy dla białych Piłsudski odpowiadał, że „nie ma z kim rozmawiać, bo Kołczak i 
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 Piłsudski a „biali”. Misja gen. Karnickiego – zob. http://jpilsudski.org/artykuly-ii-
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Denikin to reakcjoniści i imperialiści”318. W przekonaniu Józefa Mackiewicza było to 

przejawem ogólniejszej doktryny Piłsudskiego uważającego bolszewików za „mniejsze 

zło” i braku zrozumienia przez niego całkowitej odmienności sposobu uprawiania 

polityki przez komunistów, których trudno było rozpatrywać, jako partnerów do 

rokowań w tradycyjnym ich sensie
319

. Z punktu widzenia bolszewickiej geopolityki 

światowej rewolucji kwestia granic miała dla nich znaczenie czysto taktyczne, gdyż 

celem bolszewików była głównie walka z kapitalizmem w skali światowej. Polsko-

sowieckie rozmowy w Mikaszewiczach zostały przerwane w grudniu 1919 r. po 

rozbiciu przez Armię Czerwoną Sił Zbrojnych Południa Rosji (Armii Ochotniczej) 

dowodzonych przez gen. Antona Denikina i ograniczeniu terytorium zajmowanego 

przez nie do Krymu i Noworosyjska320. 

24 października 1919 r. Lenin mówił, że według niego zagrożenie ze strony 

Polski mija, jednak 28 listopada dawny działacz SDKPiL pisał o nim w liście do 

komisarza obrony, Lwa Trockiego, że zakończenie wojny może być kwestią dni, 

ostrzegając też o polskiej gotowości bojowej do wojny z Sowietami. Zasadniczo jednak 

ani dyplomacja polska, ani sowiecka nie były gotowe do poważnego dialogu 

pokojowego, a wynikało to zarówno z braku zaufania władz polskich do Sowietów, jak 

i geopolitycznych planów światowej rewolucji proletariackiej, które oni lansowali. 

Również propozycja komisarza spraw zagranicznych, Gieorgija Cziczerina z 22 

grudnia 1919 r., dotycząca rozpoczęcia oficjalnych rokowań pokojowych, która była 

pełna frazesów i ideologicznej demagogii zniechęcała do poważnego jej traktowania 

przez rząd polski.  

Wobec perspektywy wznowienia walk w wojnie polsko-bolszewickiej swoją 

współpracę w walce z bolszewikami oferował Polakom przywódca nieudanego 

powstania jarosławskiego z lipca 1918 r., Borys Sawinkow. 29 marca 1920 r. zwrócił 

się on w tej sprawie do Naczelnika Państwa, marszałka Józefa Piłsudskiego i został 

przyjęty w obecności Mikołaja Czajkowskiego. W wyniku rozmów ustalono, że Polska 

wyrzeka się terytoriów wschodnich według granic z 1772 r. na rzecz utworzenia 

niepodległej Ukrainy, zaś na obszarze b. Wielkiego Księstwa Litewskiego miał odbyć 

się plebiscyt dotyczący ich przynależności państwowej; Rosja ze swej strony 

odchodziła od zachodniej granicy z sierpnia 1914 r., uznając niepodległość Polski. Poza 

tym ustalono, że wobec perspektywy wznowienia wojny z Rosją Sowiecką w Polsce 

zostaną sformowane oddziały rosyjskie z jeńców bolszewickich, walczące przeciwko 

Armii Czerwonej.  

W końcu marca 1920 r. Boris Sawinkow przedstawił swoje propozycje 

Piłsudskiemu. Podczas rozmowy wspomniał też o propozycji japońskiej, dotyczącej 

wzięcia udziału w wyprawie interwencyjnej na Syberii Wschodniej, którą to 
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Japończycy – korzystając z zawieruchy spowodowanej rosyjską wojną domową – 
zamierzali anektować i włączyć do Cesarstwa Japońskiego321. Za zgodą władz RP, w 
końcu maja 1920 r. Sawinkow zorganizował w Warszawie Rosyjski Komitet Polityczny 
(funkcjonowała też równoległa nazwa – Rosyjski Komitet Ewakuacyjny – G.B.), który 
skupiał działaczy emigracyjnych w Polsce stając na jego czele322. Jego działalność nie 
miała jednak poparcia głównych działaczy rosyjskiej emigracji politycznej w Europie 
Zachodniej, zwłaszcza w Paryżu. Z inicjatywy Komitetu zaczęto wprawdzie formować 
oddziały rosyjskie, jednak – na podstawie umowy Sawinkow-Bałachowicz z 27 sierpnia 
1920 r. – do walk weszły tylko wojska dywizji gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza i 
Kozacka Brygada Kawalerii esauła Jakowlewa323. Toczyła zażarte walki przeciwko 
oddziałom 6 Dywizji Kawalerii I Armii Konnej; w tych walkach uczestniczył też 
oddział Izaaka Babla, który został rozbity przez białych Rosjan. Jednak po zwycięstwie 
nad Armią Czerwoną, a tym bardziej po zawarciu pokoju w Rydze jej sprawa stała się 
bezprzedmiotowa. Żołnierze rosyjscy, którzy walczyli przeciwko bolszewikom zostali 
pozostawieni samym sobie, a część z nich internowano w Polsce. Również zawarcie 
rozejmu przyjęto w środowiskach emigracji rosyjskiej, zarówno w Polsce, jak i na 
Zachodzie bardzo negatywnie i z wielkim rozczarowaniem324. 

W celu zyskania czasu potrzebnego do lepszego przygotowania się do 
wznowienia działań wojennych przeciwko Polsce, bolszewicy zgłosili gotowość do 
prowadzenia nowych rozmów rozejmowych, próbując wygrać sprawę propagandowo. 
Mimo sceptycznego stosunku do wojny z Polską, Trocki przystąpił do przygotowań 
wojskowych i logistycznych na wypadek wznowienia walk na Froncie Zachodnim 
(Polskim). 22 stycznia 1920 r. wysłał on depeszę do G. Zinowiewa, w której pisał: 
„Musicie jak najszybciej podjąć środki ostrożności. 1) Należy zmobilizować najbardziej 

poważnych i zaufanych polskich komunistów i skierować na front zachodni do 

dyspozycji Unszlichta. 2) Należy wzmocnić agitację prasową w języku polskim. 3) 

Należy znowu skoncentrować całą uwagę na zdolności bojowej VII Armii. 4) Należy 

skompletować kurs dowódców, wzmóc tam wysiłek pracy. Proszę zakomunikować, co 

można przedsięwziąć w tym kierunku”325 . Lenin też uważał, że po rozbiciu Armii 
Ochotniczej należy możliwie jak najszybciej wznowić walki na Froncie Zachodnim, o 
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czym pisał do Trockiego w telegramie z 27 lutego 1920 r.: „Wszelkie oznaki świadczą, 

że Polska postawi nam warunki absolutnie niewykonalne, nawet bezczelne. Całą więc 

uwagę trzeba skierować na przygotowanie wzmocnienia Frontu Zachodniego […]. 

Należy rzucić hasło: przygotować się do wojny z Polską”326.  
Jako komisarz obrony, Trocki energicznie zajął się przygotowaniem Armii 

Czerwonej i społeczeństwa do wojny z Polską, zarówno pod kątem zaopatrzenia 
materiałowego, uzbrojenia i amunicji, jak i antypolskiej kampanii propagandowej, którą 
traktował, jako wojnę psychologiczną, w efekcie której „ludzie sowieccy” pójdą na 
wojnę z „pańską” Polską. Podczas przygotowań, 12 marca 1920 r. Trocki nakazał 
wydanie manifestu Rady Komisarzy Ludowych, w którym zostanie wyjaśniona 
sytuacja geopolityczna Rosji Sowieckiej w kontekście tzw. zagrożenia polską 

kontrrewolucją, a społeczeństwo będzie postawione w stan pogotowia wojennego, 
przeprowadzenie mobilizacji komunistów polskich i wzmocnienie wydawnictw 
polskich oraz skierowanie na Front Zachodni szeregu dowódców i pracowników 
politycznych z innych frontów, w szczególności z VI Armii. Trocki naciskał też 
członków Biura Politycznego, aby jak najszybciej omówili kwestię rozpoczęcia 
nowego etapu wojny z Polską327. Sowieckie plany wojenne zostały omówione 20 marca 
1920 r., podczas odprawy dowódców Frontu Zachodniego w Smoleńsku.        

W sytuacji zagrożenia ze strony bolszewickiej Rosji, po zdobyciu Wilna i 
Mińska Piłsudski zdecydował się na porozumienie z Ukrainą, której terytorium było 
niemal w całości zajęte przez wojska bolszewickie. 21 kwietnia 1920 r. podpisane 
zostało porozumienie z atamanem Semenem Petlurą. Polska uznawała niepodległość 
Ukrainy na ziemiach rosyjskich, zaś Ukraina rezygnowała z Galicji Wschodniej i części 
Wołynia (tereny te włączono do Polski). Jednocześnie polski wywiad informował o 
wspomnianej odprawie dowództwa sowieckiego w Smoleńsku z 20 marca 1920 r., 
podczas której podjęto decyzję o zaatakowaniu Polski, dlatego też Piłsudski postanowił 
wykonać uderzenie wyprzedzające w celu zaskoczenia wojsk bolszewickich, 
koncentrujących się na linii frontu polskiego.  

W dniu 25 kwietnia rozpoczęły się walki na Ukrainie, które po dwóch 
tygodniach doprowadziły do zajęcia przez oddziały polskie Kijowa. Polskie sukcesy 
przerwała jednak kontrofensywa Armii Czerwonej, która rozpoczęła się 10 czerwca 
1920 r. atakiem Armii Konnej dowodzonej przez Siemiona Budionnego. Jednocześnie 
oddziały Konarmii wyparły Polaków z Kijowa, a na północy zaatakowały wojska 
Michaiła Tuchaczewskiego. Podczas ofensywy wojska 1 Armii Konnej, dowodzonej 
przez Siemiona Budionnego dopuściły się wielu zbrodni wojennych: 7 czerwca wojska 
bolszewickie spaliły w zajętym Berdyczowie szpital z 600 rannymi żołnierzami i 
personelem medycznym, a po nagłym wtargnięciu do Żytomierza bolszewicy 
wymordowali żołnierzy stacjonującego tam garnizonu polskiego. Trasę marszu 
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oddziałów Armii Konnej Siemiona Budionnego gęsto znaczyły miejsca zbrodni, 

dokonywanych na jeńcach wojennych i ludności cywilnej, zwłaszcza przedstawicielach 

grup „wrogich klasowo”: ziemiaństwie, duchowieństwie, inteligencji czy burżuazji328. 

Po wznowieniu działań wojennych, Trocki obserwował rozwój sytuacji na 

froncie i walki polsko-sowieckie. Jako komisarz obrony sformułował on spójny pogląd 

na problem wojny z Polską w 16 tezach, zatytułowanych O Froncie Polskim i naszych 

zadaniach, który 30 kwietnia 1920 r. został zatwierdzony przez Rewolucyjną Radę 

Wojenną Republiki Sowieckiej
329

. Trocki twierdził w dokumencie, że do wojny 

doprowadziła bliżej niesprecyzowana „polska inwazja”, ale na początku wojny nie 

przewidywał jeszcze wykorzystania jej do rozpoczęcia rewolucji światowej, oczekując 

na efekty działań wojennych i reakcje państw Ententy, ponieważ obawiał się 

rozpoczęcia drugiej interwencji przeciwko Rosji Sowieckiej, co było związane z 

kampanią psychozy społecznej na tle rzekomego zagrożenia Rosji ze strony Ententy. 

Trocki oskarżył Polskę o to, że dzięki niej państwa zachodnie chcą zniszczyć 

rewolucję, aby partycypować w rosyjskich bogactwach naturalnych i mieć liczne 

udziały w gospodarce rosyjskiej. Ponieważ obawiał się włączenia do wojny Finlandii, 

Rumunii i Łotwy, pisał w podsumowaniu swoich tez, że: „… musimy widzieć wojnę z 

Polską nie, jako zadanie jedynie dla zachodniego frontu, lecz jako główne zadanie całej 

robotniczo-chłopskiej Rosji”330. Konkluzja Trockiego nosiła już nie tylko znamiona 

komunistycznego internacjonalizmu, ale i wielkorosyjskiego szowinizmu. Był to ważny 

aspekt w rewolucyjnej geopolityce Lenina i Trockiego – choć oficjalnie o tym nie 

mówiono w kręgach rządu sowieckiego nie chcąc zapewne zrażać państw Ententy. 

Jednak de facto wojna Rosji Sowieckiej przeciwko Polsce miała charakter konfliktu 

geopolitycznego ze względu na centralne położenie Polski w Europie, była ona dla 

bolszewickiej Rosji – tak, jak wcześniej dla carskiej – przysłowiowymi wrotami do 

Europy. Z Polski Armia Czerwona mogła uderzyć na Niemcy i na południe – w 

kierunku Czechosłowacji i Węgier. 

 Na początku wojny Trocki odbył krótką inspekcję wojsk Frontu Zachodniego, 

której celem było zapoznanie się z sytuacją wojsk na miejscu, ponieważ posiadał 

informacje dotyczące niedostatecznego przygotowania wojsk do odparcia ofensywy 

wojsk polsko-ukraińskich. Po jej zakończeniu stwierdził znaczne braki w 

przygotowaniach wojsk sowieckich do prowadzenia długotrwałej wojny z Polską. 9 

maja wysłał do Efraima Skalnskiego zarządzenia dotyczące poprawy sytuacji ideowo-

politycznej na tym froncie. Trocki zamierzał to osiągnąć przez ściągnięcie nań całego 
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szeregu ideowych, sprawdzonych komunistów331. Dzień później, 10 maja wygłosił on w 

Homlu przemówienie, w którym oskarżył Polaków o rzekomo popełnione liczne 

zbrodnie na komunistach i żołnierzach Armii Czerwonej. W tym samym przemówieniu 

mówił też o szpiegostwie w Armii Czerwonej, nie wiedząc, że polscy kryptolodzy 

złamali sowiecki system szyfrowy, dzięki czemu Naczelne Dowództwo Wojska 

Polskiego znało tajne rozkazy i instrukcje dotyczące zamiarów Armii Czerwonej
332

.     

Impet, z jakim ruszyła ofensywa wojsk bolszewickich i wycofywanie się wojsk 

polsko-ukraińskich na zachód zaniepokoił kraje Ententy, które stanęły wobec 

perspektywy podboju Polski, Niemiec, a w dalszej kolejności również inwazji na 

Francję. Kiedy na początku czerwca Armia Konna Siemiona Budionnego zbliżała się 

do etnicznych granic Polski minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, lord 

George Curzon słusznie obawiał się, że bolszewicy przekroczą granicę. W związku z 

tymi obawami zaczął namawiać on Rosjan do zawarcia pokoju, ostrzegając 

jednocześnie, że jeśli wkroczą na ziemie etnicznej Polski, Wielka Brytania i Francja 

przyjdą jej z pomocą. Wobec groźnej dla bolszewików perspektywy, Biuro Polityczne 

KC RKP (b) stanęło przed decyzją, którą Lenin wyjaśniał jako pokonanie białych i 

zakończenie „defensywnej” fazy wojny z aliantami: 

 

„I tak… doszliśmy do przekonania, że zbrojny atak ententy przeciwko nam 

skończył się, że wojna obronna z imperializmem się skończyła, wygraliśmy ją… Ocena 

wyglądała następująco: wojna obronna jest skończona. (Proszę nie zapisywać 

wszystkiego: to nie jest przeznaczone do publikacji)… Stanęliśmy przed nowym 

zadaniem… Mogliśmy i powinniśmy byli wykorzystać sytuację militarną, żeby 

rozpocząć wojnę zaczepną… Sformułowaliśmy to nie w oficjalnej uchwale, zawartej w 

protokołach Komitetu Centralnego… ale powiedzieliśmy między sobą, że sprawdzimy 

za pomocą bagnetów, czy w Polsce nie dojrzała już proletariacka rewolucja 

socjalistyczna… [Dowiedzieliśmy się], że gdzieś pod Warszawą znajduje się nie 

ośrodek polskiego rządu burżuazyjnego i republiki kapitału, ale ośrodek całego 

dzisiejszego systemu imperialistycznego i że okoliczności pozwalają nam wstrząsnąć 

tym systemem i prowadzić politykę nie w Polsce, ale w Niemczech i w Anglii”333. 

 

Uwagi Lenina świadczyły o jego rzeczywistej wierze w to, że latem 1920 r. 

Niemcy i Wielka Brytania stały u progu rewolucji, a na Węgrzech i w Czechosłowacji 

lada dzień dojdzie do jej wybuchu
334

. Wyciągnął z tego wniosek, że w wypadku 
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zdobycia i sowietyzacji Polski, ład wersalski zostałby zburzony i runąłby cały system 

międzynarodowy, który powstał dzięki zwycięstwom nad Niemcami335. Po odrzuceniu 

zastrzeżeń Trockiego i wątpliwości Dowództwa Armii Czerwonej, Lenin nakłonił 

podwładnych do zlekceważenia przestróg Curzona i do dalszego marszu na Warszawę. 

Poparł go Trocki, który w lecie 1920 r. – mimo tego, że był zwolennikiem 

internacjonalizmu – zaczął posługiwać się retoryką narodową, a w propagandzie 

Sowietów dotyczącej wojny z Polską z premedytacją ograniczono hasła klasowo-

rewolucyne na rzecz narodowo-imperialnych; taką samą propagandę zastosował Stalin 

21 lat później, w okresie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli drugiej wojny z Niemcami 

lat 1941-1945. 28 maja 1920 r. Trocki pisał na łamach „Prawdy”: „Potrzebujemy 

ochotników! Was, młodych przedstawicieli proletariatu! Was, sumiennych chłopów! I 

wszystkich szlachetnych członków inteligencji! Was, oficerów rosyjskich, którzy 

zrozumieliście, że Armia Czerwona broni Wolności i Niepodległości narodu 

rosyjskiego. Front Zachodni wzywa was wszystkich”
336

.  

W geopolitycznych rachubach Trocki szukał też swoistego „usprawiedliwienia” 

wojny z Polską poprzez zrzucenie winy za jej wybuch na polskie elity polityczne i 

gospodarcze, głównie szlachtę i burżuazję. Jego opinie na temat tego konfliktu 

wypływały pośrednio z teorii rewolucji permanentnej, zaś sam Trocki wierzył w 

wybuch rewolucji komunistycznej w Polsce, podobnej do wcześniejszych, głównie 

niemieckiej i węgierskiej. W artykule „Czego oni chcą?” pisał, że najważniejszym 

celem dla polskich chłopów jest ziemia, dlatego też Polska postanowiła – według jego 

twierdzeń – dać chłopom polskim ziemię na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Również 

zaangażowanie znacznych sił odrodzonego Wojska Polskiego uznał on za wynik 

przekroju społecznego armii. W związku z tym Piłsudski miał rzekomo obiecać 

ukraińskie czarnoziemy dla „legionistów” – jak określali polskich żołnierzy Sowieci, 

którzy w większości pochodzili z rodzin chłopskich, które często odczuwały „głód 

ziemi”, zwłaszcza na Kresach Wschodnich (b. gubernie zachodnie Rosji-G.B.), w 

Kongresówce i Galicji. W związku z tym Trocki proponował, aby „… odciąć 

definitywnie Polskę od terytoriów Ukrainy i Białorusi oraz skutecznie przekonać polską 

opinię publiczną, że Rosja Sowiecka nie prowadziła, nie prowadzi i nie będzie 

prowadzić w przyszłości wojny zaborczej, a polskie masy wystąpią przeciwko swym 

ciemiężycielom”
337

. To założenie było fundamentem pomysłu Trockiego, aby przy 

nadarzającej się okazji wstrzymać ofensywę przeciwko Polsce, gdyż liczył on na 

wybuch komunistycznej rewolucji w Polsce i objęcie władzy przez komunistów bez 

interwencji zewnętrznej. Rosja Sowiecka występowała w tym wypadku, jako przyjaciel 
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polskiej rewolucji poprzez działania motywacyjne i pomocnicze – podobnie, jak po 

powstaniu Węgierskiej Republiki Rad.            

Mimo założeń i dylematów Trockiego, w początkach lipca 1920 r. Armia 

Czerwona, skoncentrowana na Frontach: Zachodnim i Południowo-Zachodnim gotowa 

była do podjęcia ofensywy przeciw Polsce. W przeddzień wyruszenia ofensywy 

bolszewickiej Lew Trocki pisał wojowniczo: „Musimy zadać całkowitą militarną 

klęskę siłom zbrojnym białej Polski […] aby uczynić politycznie i psychologicznie 

nieuniknioną rewolucyjną porażkę polskiej burżuazji. To drugie zadanie musi w całości 

zostać wykonane przez polski proletariat. Naszym obowiązkiem jest jedynie ułatwić to 

zadanie, skracając, na ile to możliwe, drogę do Waterloo, którą podąża Napoleon 

polskiej szlachty [J. Piłsudski]”338 . Strategiczne cele natarcia sowieckiego wyjaśnił 

również dowódca Frontu Zachodniego Michaił Tuchaczewski w rozkazie z 21 lipca 

1920 r.: Ponad martwym ciałem białej Polski jaśnieje droga ku ogólnoświatowej 

pożodze. Na naszych bagnetach poniesiemy szczęście i pokój ludzkości pełnej mozołu. 

Na Zachód! wybiła godzina ataku. Do Wilna, Mińska, Warszawy! Naprzód marsz!
339

. 

Zgodnie z planem działań operacyjnych wojsk Frontu Zachodniego, 

dowodzonego przez Michaiła Tuchaczewskiego miały prowadzić operacje wojenne na 

osi od Smoleńska przez Warszawę w kierunku Berlina, natomiast wojska Frontu 

Południowo-Zachodniego pod dowództwem Aleksandra Jegorowa po opanowaniu 

Małopolski kierować się miały przez terytorium Czechosłowacji i Węgier na 

Bałkany 340 . Tym samym istniała groźba wznowienia rewolucji komunistycznej na 

Węgrzech, co mogło doprowadzić do ponownego włączenia Słowacji w granice 

Wielkich Węgier pod rządami rad.  

4 lipca 1920 r. rozpoczęła się wielka ofensywa sowiecka na całym Froncie 

Zachodnim: od granicy z Łotwą aż do błot poleskich. Armia Czerwona wykorzystując 

ponad dwukrotną przewagę przełamała opór na lewym skrzydle polskim i grożąc 

oskrzydleniem przez korpus kawalerii, zmusiła Polaków do odwrotu trwającego bez 

przerwy 39 dni341 . Dnia 22 lipca wojska bolszewickie otrzymały polecenie zajęcia 

Warszawy do 12 sierpnia 1920 r. Jednak wojna polsko-bolszewicka została 

rozstrzygnięta w trakcie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej w dniach 12-25 

sierpnia 1920 r., którą kierował Józef Piłsudski. Do historii przeszło bohaterstwo 

żołnierzy polskich w walkach pod Ossowem i Radzyminem, gdzie walczyli m.in. 

polscy studenci i harcerze, a do walki prowadził ich kapelan wojskowy, ks. Ignacy 

Skorupka, który zginął podczas ataku na pozycje sowieckie
342

. Kontrofensywa polskiej 

                                                           
338 Ibidem.  
339 N. Davies, op. cit., s. 145. 
340

 A. L. Szcześniak, op. cit., s. 20. 
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 Ibidem. 
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 Ks. Ignacy Jan Skorupka (ur. 31 lipca 1893 w Warszawie; zm. 14 sierpnia 1920 w Ossowie) 

– ksiądz katolicki, kapelan Wojska Polskiego, zginął podczas bitwy warszawskiej 1920 r. Na 

początku lipca 1920 r., wobec zbliżania się wojsk bolszewickich, poprosił władze kościelne o 
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armii rozpoczęta 16 sierpnia przez Piłsudskiego przełamała front rosyjski i rozbiła 

wojska sowieckie, które rozpoczęły odwrót na wschód. 10 września ofensywa dotarła 

na Wołyń, a 20-28 rozegrała się bitwa nad Niemnem, w której ponownie zwyciężyły 

wojska polskie. Ponieważ obie strony były bardzo wyczerpane walkami lat 1919-1920, 

rozpoczęły się rozmowy dotyczące zawarcia rozejmu, który zawarto w październiku. 

Następnie strony podjęły rokowania pokojowe, które zakończyły się podpisaniem 18 

marca 1921 r. traktatu pokojowego, ustalającego wschodnie granice Rzeczpospolitej – 

etniczne obszary zamieszkane przez zwarte grupy ludności ukraińskiej i białoruskiej 

zostały podzielone między Polskę a Rosję i Ukrainę Sowiecką – tym samym w kwestii 

wschodniej zwyciężyła koncepcja inkorporacyjna Narodowej Demokracji. 

W trakcie ofensywy wojsk bolszewickich komuniści na zajmowanych i 

czasowo okupowanych obszarach Polski tworzyli Komitety Rewolucyjne, określane w 

rosyjskim skrócie, jako Rewkomy, a pierwszy z nich powstał 8 lipca 1920 r. w 

Tarnopolu, po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną – u jej boku walczyły też oddziały 

powołanej w 1919 r. Ukraińskiej Galicyjskiej Armii Czerwonej (CzUHA)
343

. W 

związku z szybkim marszem oddziałów Armii Czerwonej na zachód, nadeszła kolej na 

utworzenie Polrewkomu. Komitet miał przejmować władzę administracyjną i 

wprowadzać porządek, miał też prowadzić działalność propagandową i ujawnić się 

natychmiast po wycofaniu oddziałów Wojska Polskiego na zachód, aby robiło ono 

wrażenie spontanicznego ruchu rewolucyjnego w Polsce. W wydanej po zakończeniu 

wojny polsko-sowieckiej broszurze Julian Marchlewski stwierdził, iż Armia Czerwona 

podczas „…wyzwalania obszernych dzielnic Rosji spod panowania 

kontrrewolucjonistów wytworzyła aparat w celu wznowienia lub wprowadzenia systemu 

                                                                                                                                                            

zgodę na objęcie funkcji kapelana wojskowego. Początkowo zgody nie otrzymał, stało się to 

dopiero dzięki poparciu biskupa polowego Wojska Polskiego Stanisława Galla. Na własną 

prośbę został mianowany kapelanem lotnym 1 batalionu 236 pułku piechoty, jaki formował się z 

młodzieży harcerskiej przy Gimnazjum im. Władysława IV pod dowództwem por. Stanisława 

Matarewicza, z nimi też 13 sierpnia 1920 r. wymaszerował na front w kierunku wsi Ossów koło 

Wołomina. Wcześniej wyspowiadał się w kościele OO. Kapucynów na ul. Miodowej i 

sporządził testament. Następnego dnia, na polu na północ od wsi, zginął trafiony kulą w głowę 

w trakcie trwającej Bitwy Warszawskiej. Ciało ks. Ignacego Skorupki sprowadzono do 

Warszawy, a 17 sierpnia wystawiono je w kościele garnizonowym przy ul. Długiej. Pochowany 

został na Cmentarzu Powązkowskim, a uroczystości pogrzebowe odbyły się z najwyższymi 

honorami wojskowymi. Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti 

Militari oraz Orderem Orła Białego – zob. Encyklopedia Oxford, Warszawa 2010, T. 17, s. 77.  
343 Był to Komitet Rewolucyjny Galicji Wschodniej pod przewodnictwem członka Rewolu-

cyjnej Rady Wojennej 12 Armii, Władimira Zatońskiego. W ustalaniu składu komitetu – 

Galrewkom brał też udział Feliks Kon, który uczestniczył we władzach naczelnych ukraińskiej 

partii bolszewickiej. Zatoński rozpoczął organizację administracji, służby bezpieczeństwa, 

milicji i Galicyjskiej Armii Czerwonej – zob. C. Kozłowski, Zarys dziejów polskiego ruchu 

robotniczego do 1948 roku, Warszawa 1980; por. T. Dąbkowski, Ukraiński ruch narodowy w 

Galicji Wschodniej, 1912-1923, Warszawa 1985, s. 172-173. 
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sowieckiego; przy każdej jednostce wojskowej, poczynając od pułku, znajduje się wy-

dział komitetów wojenno-rewolucyjnych”344. 

Zgodnie z rozkazem z 19 maja 1920 r. Michaił Tuchaczewski powierzył 

tworzenie komitetów Radom Wojennym poszczególnych armii. Komitety te składały 

się z agentów sowieckich, przeważnie pochodzenia żydowskiego, białoruskiego lub 

znacznie rzadziej ukraińskiego lub polskiego. Wywodziły się one z działających 

wcześniej tzw. jaczejek – zakonspirowanych w terenie, liczących po kilka osób grup 

komunistycznych. Były one jednak pozbawione zaplecza społecznego, a na ich czele 

stali najczęściej dowódcy sowieccy, często nieznający języka polskiego, którzy byli 

określani, jako instruktorzy z Moskwy i innych miast rosyjskich, którzy nie potrafili 

uzyskać zaufania polskich robotników i chłopów. Po przejściu wojsk frontowych 

Rewkomy rozpoczynały swoje „rządy” w otoczeniu wrogości ze strony lokalnej 

ludności, której – zez względów historycznych, religijnych i kulturowych obca była 

ideologia sowiecka. Do powstania wrogich nastrojów przyczyniały się też rekwizycje 

żywności, bydła i koni, gwałty i grabieże, dokonywane na wsiach przez żołnierzy Armii 

Czerwonej
345

. 

Będąc niemal pewnymi zdobycia Warszawy i zajęcia całej Polski, 30 lipca 

1920 r. bolszewicy wysłali z Moskwy kilku komunistów pochodzenia polskiego i 

żydowskiego: Juliana Marchlewskiego, Feliksa Dzierżyńskiego, Feliksa Kona, 

Edwarda Próchnika i Józefa Unszlichta, którzy utworzyli tego dnia Tymczasowy 

Komitet Rewolucyjny Polski (Polrewkom). Po dotarciu do zdobytego przez Armię 

Czerwoną Białegostoku 2 sierpnia na miejskim placu, w obecności wielu tysięcy 

białostocczan przeważnie gwałtem wyciągniętych z domów, dowódca Frontu 

Zachodniego, Michaił Tuchaczewski w imieniu Rosji Sowieckiej, RKP (b) i Armii 

Czerwonej powitał przybyłych, jako członków czerwonego rządu polskiego. Z 

tymczasowej siedziby w Białymstoku ów „rząd” miał być przetransportowany do 

Warszawy, której zdobycie Sowieci zapowiadali w połowie sierpnia. Pieniądze na 

działalność Polrewkomu przydzieliło Biuro Organizacyjne KC RKP (b) w Moskwie, 

które 28 lipca na prośbę Dzierżyńskiego przesłało telegraficznie kwotę miliarda rubli, 

które miała wypłacić intendentura Frontu Zachodniego346.  

Polrewkom istniał niecałe trzy tygodnie, a jego działalność ograniczała się 

przede wszystkim do utrzymywania stałego kontaktu z władzami w Moskwie i 

antypolskiej wojny propagandowej. Od pierwszych chwil okupacji bolszewicy 

ustanowili cały system kontroli nad Komitetem: z ramienia Rewolucyjnej Rady Re-

publiki pieczę nad TKRP sprawował komisarz frontu Ivar Smilga, ze strony XV Armii 

Sowieckiej, w której obszarze operacyjnym leżał Białystok, był to komisarz Samuel 

Łazowert, ze strony moskiewskiego Biura Polskiego był to Jakub Fenigstein-Dolecki. 
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 J. Marchlewski, Rosja proletariacka i Polska burżuazyjna, Moskwa 1921, s. 27. 
345 A. L. Szcześniak, op. cit., s. 26. 
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Jego działalność krępowała zarówno zależność od Moskwy, jak i brak wyraźnego 
określenia jego kompetencji, a stosunki z dowództwem sowieckim były 
nieuregulowane, przez co nie było żadnej koordynacji działalności komitetów 
terenowych347. 

W tej sytuacji jedyną możliwością działania było rozpętanie kampanii 
propagandowej, skierowanej przeciwko Państwu Polskiemu, którą Sowieci podjęli z 
myślą o wywołaniu „buntów” w oddziałach polskich na froncie. Bolszewicy w 
redagowanych pospiesznie ulotkach apelowali do „legionistów” – jak nazywali w 
swojej propagandzie żołnierzy Wojska Polskiego – aby „usuwali oficerów” i „śpieszyli 
w jednych szeregach z Armią Czerwoną do Warszawy”. Do żołnierzy polskich zwracali 
się często w trybie rozkazującym, jak np. „rozkazujemy wam”, wzywali do tworzenia w 
oddziałach Wojska Polskiego Rad Delegatów Żołnierskich, które miałyby władzę nad 
siłami zbrojnymi, ich zadaniem było też pozyskanie oficerów wiernych ludowi, i 
aresztowanie najbardziej zaciętych i okrutnych generałów i pułkowników

348. 
Polrewkom wydał manifest, w którym wezwał naród polski do walki przeciwko 

odrodzonemu po 123 latach niewoli państwu (w której Rosja partycypowała w 
największym stopniu) i jego władzom w imię „rewolucji światowej”. W owym 
„Manifeście” napisano: 

 
KOMUNIKAT 

 

Na terenach Polski, wyzwolonych z pod jarzma kapitału, powstał Tymczasowy 

Komitet Rewolucyjny Polski, w którego skład wchodzą t.t. Juljan Marchlewski, Feliks 

Dzierżyński, Feliks Kon, Edward Próchniak i Józef Unszlicht. Komitet Tymczasowy, 

ujmując rządy w swe ręce stawia sobie za zadanie: 

Aż do czasu utworzenia stałego rządu robotniczo-włościańskiego w Polsce 

kłaść podwaliny pod przyszły ustrój Sowiecki Polskiej Socjalistycznej Republiki Rad. W 

tym celu Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski: 

 

a) pozbawia władzy dotychczasowy rząd szlachecko-burżuazyjny, 

b) odbudowuje i na nowo organizuje komitety fabryczne w miastach i folwarczne na 

wsi,  

c) powołuje do życia miejscowe komitety rewolucyjne, 

d) ogłasza za własność narodu fabryki, majątki ziemskie oraz lasy i oddaje je pod 

zarząd komitetów robotniczych miejskich i wiejskich, 

e) gwarantuje nietykalność ziemi włościan, 

f) powołuje do życia organy bezpieczeństwa, gospodarcze i aprowizacyjne, 
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g) gwarantuje obywatelom, lojalnie wykonywającym rozkazy i polecenia władz 

rewolucyjnych, zupełne bezpieczeństwo. 

 

Białystok 30 lipca 1920 r. 

Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski
349

. 

 

Z kolei w odezwie TKRP „Do proletariatu Warszawy”, wydanej 5 sierpnia 

1920 r. bolszewicy pisali: 

 

Rewolucyjna Armia Czerwona w zwycięskim pochodzie zbliża się do Warszawy, 

jako zwiastun skruszenia niewoli kapitalistycznej, ostatecznego wyzwolenia klasy 

robotniczej (...) Warszawa przez was samych zdobytą być winna! Sztandar Czerwony 

nad pałacem Zygmuntowskim i Belwederem przez was powinien być zatknięty, zanim 

Armia Czerwona rosyjska do Warszawy wkroczy. Zrzucenie rządów szlachecko-

burżuazyjnych, pochwycenie władzy w swe ręce i wyjście, jako wolni proletariusze na 

spotkanie rosyjskiej armii wyzwoleńczej jest waszym szczytnym obowiązkiem. 

Do broni towarzysze, do czynu, do walki! 

Bierzcie w swe ręce władzę i czuwajcie nad tym, aby bandy burżuazyjne nie 

ogołociły miasta z żywności, surowca i odzienia. Czuwajcie nad warsztatami pracy i nie 

pozwalajcie ich niszczyć. Dawajcie baczenie, by uciekająca w popłochu burżuazja i 

szlachta, mętów społecznych przeciwko wam nie rzuciła i wielki ruch wyzwoleńczy 

zbrodnią gwałtów, grabieży i pogromów nie splamiła350. 

 
Tymczasem TKRP nie potrafił rozwiązać żadnej z ważnych kwestii, a 

szczególnie sprawy reformy rolnej, ponieważ czasu było niewiele, a wewnątrz 

Komitetu ścierały się przeciwstawne stanowiska między natychmiastową parcelacją 

majątków ziemiańskich, a wywłaszczeniem ziemian i chłopów i tworzeniem 

kołchozów. Zdenerwowany tym Lenin przysłał do Białegostoku Karola Radka do 

którego potem wysłał alarmujący telegram, w którym wzywał: „Błagam cię, idź prosto 

do Dzierżyńskiego i domagaj się, żeby posiadacze i kułacy byli bezwzględnie 

likwidowani, ale trochę szybciej i energiczniej, a także, żeby dać chłopom skuteczną 

pomoc przy przejmowaniu pańskich gruntów i lasów”
351

. Przedstawiciele Polrewkomu 

wybrali się po władzę do Warszawy, którą lada moment miała opanować Armia 

Czerwona. 15 sierpnia dotarli do Wyszkowa, przenocowali w parafii, na drugi dzień 

wycofali się przed nacierającymi wojskami polskimi z powrotem do Białegostoku. Gdy 

Lenin telefonował do Radka, aby Dzierżyński rozprawił się z kułakami, Polrewkom już 

był w trakcie ewakuacji przed polską ofensywą. Razem z nim wycofał się z Polski 
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oddział Polskiej Armii Czerwonej liczący 176 żołnierzy pod dowództwem Romana 
Łągwy, ale po znacznych stratach do Mińska dotarło ich zaledwie 35352. 

Polrewkom nie miał szans na realną władzę w wolnej Polsce zarówno ze 
względu na brak poparcia społecznego, jak również i na skutek klęski bolszewików pod 
Warszawą i nad Niemnem. W okresie jego funkcjonowania ujawniły się 
charakterystyczne formy działania najeźdźców, które dobrze oddaje stara, rzymska 
maksyma „divide et impra” – dziel i rządź. W utworzonym TKRP, na pięć osób było 
tam dwóch Żydów: Feliks Kon i Józef Unszlicht; ich liczba powiększała się z upływem 
czasu. Dokooptowany został Samuel Łazowert z Rady Wojenno-Rewolucyjnej XV 
Armii, Jakub Dolecki-Fenigstein, członek Biura Polskiego KC RKP (b) i Karol Radek-
Sobelson, sekretarz Komitetu Wykonawczego Kominternu. Sowieci mieli świadomość, 
że historyczne spory polsko-żydowskie mogą być pomocne w budowie podstaw władzy 
sowieckiej w Polsce, tym bardziej, że znaczna część Żydów stanęła po ich stronie.  Byli 
to „maksymaliści”, dążący do podporządkowania bolszewikom całego świata, jednak 
ujawnili się też „minimaliści”, którzy realizowali własną wizję władzy, opartą na 
zasadzie „tu i teraz”353. 

Obok Rewkomu w Białegostoku Armia Czerwona tworzyła Rewkomy we 
wszystkich zajętych miastach Polski. W każdym z nich najliczniej prezentowaną grupą 
narodowościową byli Żydzi, a do wyjątków należało przewodzenie Rewkomom przez 
polskich komunistów, jak np. w Ciechanowie, gdzie na czele Rewkomu stanął 
Władysław Krzyżanowski, a w Wysokim Mazowieckim – Marceli Nowotko. W 
„Rozkazie nr 24” z 16 sierpnia 1920 r. tamtejszy Komitet Rewolucyjny (Rewkom) 
określił swoje zadania następująco: „Zadaniem komitetów rewolucyjnych jest 

ostateczne obalenie panowania szlachty i burżuazji (...) Komitety winny aresztować 

wszystkich funkcjonariuszy policji jawnej i tajnej oraz szpiegów rządu burżuazyjnego. 

Winny również zaprowadzić rejestr wszystkich byłych wojskowych – niezależnie od 

stopnia i od tego, czy służyli w białej polskiej armii, czy carskiej lub niemieckiej”
354

. 
Komitetom rewolucyjnym przyznano możliwość nieograniczonej działalności. 

W dniu 16 sierpnia, na podstawie rozkazu nr 1 Wydziału Sprawiedliwości i 
Bezpieczeństwa Polrewkomu zostały powołane do życia trybunały rewolucyjne, od 
których wyroku nie było odwołania. Ich zadaniem było tępienie zdrady, szpiegostwa, 
prowokacji, sabotażu, kontrrewolucyjnej agitacji, spekulacji i lekceważenia uchwal 
TKRP355. „Sędziowie” Trybunału Rewolucyjnego wydawali liczne wyroki śmierci na 
„wrogów ludu”, a grupy operacyjne Czeki wykonywały zasądzone wyroki. Najgorszą 
sławą i „osiągnięciami” w niszczeniu „białopolaków” cieszyli się funkcjonariusze 
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czerezwyczajki sowieckiej IV Armii, która pozostawiła po sobie tysiące zamordowa-

nych Polaków. Służbami dowodził b. przywódca Węgierskiej Republiki Rad – Béla 

Kun, a wspomagał go w tym gorliwie jego przyjaciel z czasów władzy komunistycznej 

na Węgrzech – Béla Kosta, który w Polsce był dowódcą Oddziału Specjalnego Czeki, 

który nie tylko mordował „kontrrewolucjonistów”, ale także rabował ich mienie, za co 

Kosta został rozstrzelany przez inny oddział Czeki
356

. Do społeczeństwa docierały 

informacje na temat warunków życia na terenach okupowanych przez Sowietów, o 

terrorze, mordowaniu jeńców, księży, urzędników i ziemian, o parcelacji majątków i 

wywłaszczaniu klas posiadających. 

Wiosną 1920 r. komuniści narodowości polskiej w Rosji Sowieckiej 

przestrzegali władze sowieckie przed polskim patriotyzmem. Jako jedyny 

przedstawiciel KPRP na II Kongresie Kominternu, mówił o tym Julian Marchlewski, 

przyczyniając się do przyjęcia uchwały, w której patetycznie stwierdzono, że: „… dla 

Rosji Radzieckiej samookreślenie narodu polskiego jest świętym i nietykalnym prawem, 

i nawet, gdyby ani jeden żołnierz nie bronił Polski, ziemia polska pozostałaby 

własnością narodu polskiego, a naród polski swobodnie decydowałby o swoim 

losie”
357

. Podobne stanowisko zajęli też inni działacze KPRP: Stanisław Budzyński, 

Edward Próchniak i Wacław Dąbrowski, ps. „Stefan Borski”, którzy w wyniku 

dokonanej wymiany więźniów politycznych przybyli z Polski do Rosji Sowieckiej. Na 

dzień przed wznowieniem walk na Froncie Zachodnim 24 kwietnia 1920 r. skierowali 

oni do KC RKP (b) pismo, w którym stwierdzili: „Zbliżenie się Armii Czerwonej do 

granic etnograficznych niewątpliwie spowoduje nową burze nacjonalizmu w Polsce, 

który obejmie nie tylko burżuazję i chłopstwo, lecz także znaczną część klasy 

robotniczej. Wywoływanie wojny narodowej w obronie ojczyzny przed „Moskalami” 

przyniosłoby ciężką klęskę komunizmu na wiele lat. Doprowadzi do zjednoczenia 

wszystkich sił narodowych w Polsce, która doznała ponad stuletniego obcego ucisku. 

To może przynieść szkodę także rosyjskiemu proletariatowi”
358

. Niestety, w całej Rosji 

Sowieckiej władze przystąpiły do antypolskiej kampanii propagandowej, wzywając pod 

sztandary Armii Czerwonej nawet b. oficerów wojsk rosyjskich sprzed 1917 r., 

przygotowując społeczeństwo do odwetu za to, że „pańska Polska” – jak nazywali II 

Rzeczpospolitą – śmiała oderwać się od Rosji (i Niemiec) i „wybić się na 

niepodległość”. Rząd sowiecki „po trupie białej Polski” dążył do podboju całej Europy, 

do zniszczenia cywilizacji zachodniej w imię komunistycznej utopii.    

Nie pomylili się, gdyż zagrożenie niepodległości Polski zmobilizowało 

wszystkie środowiska patriotyczno-niepodległościowe w kraju. Rozpoczął się 
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 A. L. Szcześniak, op. cit., s. 27. 
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 D. Jakubowski, Julian Marchlewski, bohater czy zdrajca?, Warszawa 2007, s. 156; por. R. 

Nazarewicz, op. cit., s. 31.  
358 Ibidem, s. 31-32; zob. też: Informacje Polskiego Biura przy KC RKP (b) z 21 IV 1920, w: 

Komintern i idieja mirovoj rewolucji, Warszawa 1998, s. 172-176, 200-206. 



 

  

138 

werbunek mężczyzn do formowanej Armii Ochotniczej. Zaciągali się do niej liczni 

ochotnicy, wśród nich: nauczyciele i młodzież szkolna, robotnicy, urzędnicy, studenci i 

harcerze, którzy chcieli walczyć na froncie z bolszewicką inwazją w obronie niedawno 

odzyskanej państwowości. W dniu 1 lipca 1920 r. w Warszawie powstała Rada Obrony 

Państwa z Piłsudskim na czele, zaś na czele rządu stał premier Władysław Grabski i 

dopiero 24 lipca powstał koalicyjny Rząd Obrony Narodowej z politykiem Polskiego 

Stronnictwa Ludowego „Piast”, Wincentym Witosem na czele. Jeszcze na początku 

lipca ówczesny premier, Władysław Grabski zwrócił się do państw zachodnich o 

mediację z Rosją Sowiecką i na konferencji w Spa w Belgii musiał przystać na 

akceptację niekorzystnej granicy polsko-rosyjskiej wzdłuż Niemna i Bugu nazwanej od 

nazwiska brytyjskiego ministra spraw zagranicznych linią Curzona. Była nią 

zaproponowana linia demarkacyjna wojsk polskich i bolszewickich opisana w nocie z 

dnia 11 lipca 1920 r., wystosowanej przez brytyjskiego ministra Spraw Zagranicznych 

lorda George Curzona do Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych RFSRR 

Gieorgija Cziczerina. Przebieg linii oparty został na Deklaracji Rady Najwyższej 

Głównych Mocarstw Sprzymierzonych i Stowarzyszonych w sprawie tymczasowej 

granicy wschodniej Polski z 8 grudnia 1919 r., podpisanej przez przewodniczącego 

Rady Najwyższej Mocarstw, Georges'a Clemenceau
359

.  

Na konferencji pokojowej kończącej pierwszą wojnę światową ustalono polską 

granicę zachodnią (z Niemcami), natomiast nie ustalono wschodniej, ponieważ Wielka 

Brytania i Francja liczyły na restytucję przedbolszewickiej Rosji, co stawiało 

zagadnienie wschodnich granic polskich na porządku dziennym i skłoniło Ententę do 

wysunięcia projektu tymczasowego i prowizorycznego rozgraniczenia Polski i Rosji. W 

swoim projekcie tymczasowej granicy oparli się oni głównie na linii III rozbioru Polski, 

czyli przebiegu zachodniej granicy Rosji w 1795 r. Przedstawiona w Deklaracji z 8 

grudnia 1919 r. pokrywała się z linią Focha, rozdzielającą polską część Suwalszczyzny 

od Litwy, biegła dalej do Niemna i stąd według sztucznej wschodniej granicy b. 

obwodu białostockiego guberni grodzieńskiej, skąd Bugiem do dawnej granicy 

austriackiej tzn. do Kryłowa. Nie obejmowała Galicji, którą mocarstwa Ententy 

potraktowały odrębnie, ponieważ Galicja nigdy nie należała do Rosji360. 

Rząd Austrii, podpisując traktat pokoju 10 września 1919 r. zrzekał się w art. 

91 suwerenności m.in. nad Galicją na rzecz Mocarstw Sprzymierzonych i 

Stowarzyszonych. Wobec trwających już, przed podpisaniem przez Austrię pokoju, 

walk na tle etnicznym mocarstwa te miały w stosunku do niej odmienne plany. 22 

                                                           
359  Linia granicy przebiegała od Grodna przez Jałówkę, Niemirów, Brześć, Dorohusk, na 

wschód od Hrubieszowa, dalej na Kryłów, skąd na zachód od Rawy Ruskiej i na wschód od 

Przemyśla aż do Karpat. Nie przesądzała ona jednak dalszych stypulacji – „Prawa, z jakimi 

Polska mogłaby wystąpić do terytoriów położonych na wschód od wymienionej linii, są wyraźnie 

zastrzeżone” – zob. Kronika powstań polskich 1794-1944, Warszawa 2006, s. 357. 
360 Zob. Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r., Warszawa 1965, T. 1, s. 

255-261.  
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lutego 1919 r. została przedstawiona we Lwowie przedstawicielom rządów Polski i 

Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej linia demarkacyjna zawieszenia broni w 

Galicji, pozostawiająca Lwów i Borysławsko-Drohobyckie Zagłębie Naftowe po 

stronie polskiej, przy uznaniu państwa ukraińskiego przez Ententę i pozostawieniu po 

stronie ukraińskiej Tarnopola i Stanisławowa. Była to linia Barthélemy'ego (od 

nazwiska szefa francuskiej misji mediacyjnej ze stycznia i lutego 1919 r., gen. Josepha 

Barthélemy'ego)
361

. 

W konsekwencji zajęcia w lipcu 1919 r. całego terytorium Galicji po linię rzeki 

Zbrucz przez wojska polskie, państwa Ententy postanowiły 21 listopada 1919 r. 

przekazać Polsce zarząd (mandat) nad całą Galicją na 25 lat, a następnie przeprowadzić 

plebiscyt w kwestii przynależności państwowej tego terytorium przy jednoczesnym 

nadaniu przez Polskę autonomii terytorialnej ludności Galicji Wschodniej. Podstawą 

decyzji Ententy wynikającą z prawa międzynarodowego był traktat pokojowy, który 

Austria podpisała w Saint-Germain-en-Laye i w którym zrzekła się dotychczasowej 

suwerenności nad terytorium całej Galicji na rzecz mocarstw Ententy i pozostawiała im 

decyzję w sprawie przynależności państwowej tego terytorium
362

. 

Decyzja Ententy wywołała oburzenie w Polsce, Sejm przytłaczającą 

większością (oprócz PPS) przyjął uchwałę sprzeciwiającą się decyzji mocarstw – co 

jednak nie miało znaczenia prawno-międzynarodowego. Wykorzystując zmianę 

sytuacji politycznej w Rosji, zaistniałą po rozbiciu w listopadzie 1919 r. Armii 

Ochotniczej gen. Denikina na Ukrainie, Semen Petlura, pobity przez białych i 

czerwonych Rosjan rozpoczął w Warszawie rokowania dotyczące zawarcia sojuszu z 

Polską. Ze swej strony rząd polski podjął działania dyplomatyczne, które doprowadziły 

22 grudnia 1919 r. do zawieszenia wykonania uchwały z 21 listopada, co w praktyce 

oznaczało powrót do negocjacji w tej kwestii. Trzeba dodać, że politycy Ententy nie 

znali realiów demograficznych, historycznych i politycznych Galicji Wschodniej i nie 

mieli sensownego projektu rozwiązania problemu. Skoro odrzucali możliwość istnienia 
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 Linia polsko-ukraińskiej granicy biegła od Kamionki Strumiłowej przez Bóbrkę, 

Wybranówkę, Mikołajów i dalej linią kolejową Stryj-Lwów. Jednak projekt zawieszenia broni i 
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Polska-Wielka Brytania 1918-1923. Kształtowanie się stosunków politycznych, Warszawa 1975, 
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1918-1939, pod red. T. Jędruszczaka i M. Nowak-Kiełbikowej, Warszawa 1989, T. 1, s. 94-96, 
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państwa ukraińskiego, uważając to za problem wewnętrzny Rosji (nie uznali URL) to 
możliwe były dwa rozwiązania: albo Galicja Wschodnia w ramach Rosji (do czego 
prowadziła taka polityka) albo w Polsce, co było potwierdzeniem status quo 
istniejącego od lata 1919 r. Ostatecznie w polsko-ukraińskiej umowie sojuszniczej z 21 
kwietnia 1920 r. granicę polsko-ukraińską ustalono na Zbruczu363. 

Podczas konferencji w Spa 10 lipca 1920 r., w obliczu przewidywanej klęski 
Polski w walce z bolszewikami minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, lord 
George Curzon wysunął propozycję wycofania wojsk polskich na linię demarkacyjną 
Niemen-Bug (linia z Deklaracji z 8 grudnia 1919 r.), a sprawę Galicji, Śląska 
Cieszyńskiego, Gdańska Polska miała zostawić do rozstrzygnięcia mocarstwom 
Ententy. W Galicji Wschodniej linią demarkacyjna miała być linia frontu w momencie 
zawieszenia broni. Dyplomacja brytyjska podjęła jednak kroki, by i tam zgodnie z 
postanowieniami konferencji wyznaczyć konkretną linię demarkacyjną. Wytyczoną 
przez Brytyjczyków linię demarkacyjną, na którą cofnąć się miały wojska polskie, a 
sowieckie jej nie przekraczać ustanowiono na Niemnie i Bugu, a w Galicji miała ona 
biec od Bugu wzdłuż linii Sokal-Busk-Kałusz i dalej do Karpat ze Lwowem po stronie 
polskiej – o czym wspomniano. Propozycja przebiegu linii demarkacyjnej została 11 
lipca 1920 r. przesłana telegraficzne do sowieckiego komisarza spraw zagranicznych 
Gieorgija Cziczerina364 . Ze względu na sukcesy militarne ofensywy sowieckiej na 
Froncie Zachodnim, w trakcie trwania konferencji w Spa bolszewicy odrzucali wszelkie 
propozycje linii demarkacyjnych, ustalanych przez mocarstwa Ententy, a 17 lipca 1920 
r. odrzucili wręcz możliwość pośredniczenia przez Ententę w kwestiach polsko-
bolszewickich. Dowództwo bolszewickie liczyło na szybkie opanowanie Polski i 
wkroczenie sowieckich oddziałów do Niemiec, gdzie miała wybuchnąć powszechna 
rewolucja. Następnym etapem miał być podbój całej Europy przez połączone sowiecko-
niemieckie oddziały rewolucyjne. Próby mediacji państw Ententy Lenin skwitował 
następująco: „Za pomocą drobnego szachrajstwa chcą nam odebrać zwycięstwo”. 
Sowieccy dyplomaci też mówili o dwustronnych rokowaniach bez udziału 
pośredników365.  

Mimo przyjęcia warunków Ententy przez premiera Władysława Grabskiego, 
Lenin i Trocki zamierzali kontynuować natarcie do ostatecznego rozbicia wojsk 
polskich, dlatego sprawę wyznaczonej linii demarkacyjnej w Galicji sowieckie 
kierownictwo uznało za bezprzedmiotową. W rezultacie przedstawiciele Ententy 
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uzgodnili z delegacją polską, że za podstawę do przyszłych rokowań pokojowych 
polsko-bolszewickich (bądź polsko-ukraińskich w Galicji) tak czy inaczej będzie się 
uważać przebieg linii frontu w momencie zakończenia walk366 . Jak widać premier 
Grabski na konferencji w Spa podpisał dokument, w którym nie było mowy o 
konkretnej linii rozejmowej w Galicji. 15 lipca 1920 r. rząd polski przyjął w Spa 
decyzję Rady Najwyższej w sprawie polskich granic z Litwą, w Galicji Wschodniej, na 
Śląsku Cieszyńskim i odnośnie przyszłego traktatu gdańsko-polskiego367. W traktacie 
ryskim granicę między Polską a Ukrainą Sowiecką na odcinku galicyjskim ustalono na 
Zbruczu, co wobec nieuznawania Rosji Sowieckiej na arenie międzynarodowej miało 
jedynie charakter dwustronny (wyrzeczenia się pretensji sowieckich do Galicji 
Wschodniej). Granicę tę jednak Rada Ambasadorów Głównych Mocarstw 
Sprzymierzonych i Stowarzyszonych w Paryżu ostatecznie uznała dopiero na podstawie 
decyzji z 15 marca 1923 r. W okresie wcześniejszym sytuacja prawna Kresów 
Wschodnich i Galicji Wschodniej była niejasna i dopiero po zawarciu traktatu ryskiego, 
kończącego stan wojny polsko-bolszewickiej przynależność tych obszarów do Polski 
została wyraźnie określona368. 

W okresie przełomowych walk wojny polsko-bolszewickiej w Moskwie 
obradował II Kongres Kominternu, na którym delegaci zastanawiali się, jak należy 
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dalej realizować ideę geopolityki światowej rewolucji. Lenin miał na względzie trzy 

cele. Po pierwsze uważał, że w każdym kraju należało utworzyć partię komunistyczną – 

od podstaw albo odrywając od istniejących partii socjalistycznych najbardziej 

radykalne grupy. Miały one działać, jako zagraniczne ekspozytury - sekcje Kominternu, 

gdzie obowiązywała dyscyplina wojskowa, a krajowe partie miały okazywać centrali 

moskiewskiej „całkowite i braterskie zaufanie”. Po drugie: w odróżnieniu od istniejącej 

Międzynarodówki Socjalistycznej, skupiającej partie na zasadach dobrowolności i 

równości. Komintern był organizacją scentralizowaną. Komitet Wykonawczy 

Kominternu był de facto wydziałem Komitetu Centralnego Rosyjskiej Partii 

Komunistycznej (bolszewików) i jako taki zawsze reprezentował jej stanowisko. 

Wreszcie po trzecie: zadaniem zagranicznym partii komunistycznych była infiltracja i 

przejmowanie kontroli nad parlamentami i związkami zawodowymi w ich krajach, a 

ostatecznym celem Kominternu było przygotowanie i przeprowadzenie zbrojnej 

rewolucji przeciwko istniejącym rządom
369

. Ze względu na toczącą się wojnę polsko-

bolszewicką, podczas obrad II Kongresu Kominternu, w głównym holu zawieszono 

wielką mapę z obszarem działań wojennych, na której codziennie były zaznaczane 

postępy rozwijającej się do połowy sierpnia 1920 r. ofensywy Armii Czerwonej, które 

delegaci przyjmowali wiwatami
370

. 

Niektóre postulaty Lenina napotkały jednak opór zachodnich komunistów, 

którzy sprzeciwiali się np. żądaniom brania udziału w wyborach parlamentarnych i 

wstępowania do związków zawodowych, uważając, że to obnaży tylko ich słabość. 

Jednak Lenin twierdził, że nawet mała grupka komunistów w parlamencie i związkach 

zawodowych może manipulować tymi instytucjami i wpływać na opinię publiczną. 

Jego zdaniem istniejący układ sił sprzyjał rządom państw „imperialistycznych”, 

zmuszając komunistów do cierpliwego wyzyskiwania wszelkich sporów w obozie 

przeciwnika i wchodzenia w tymczasowe sojusze z każdym potencjalnym 

sprzymierzeńcem. Lenin polecił też Bucharinowi, aby przegłosować uchwałę 

zobowiązującą partie komunistyczne do „wykorzystywania burżuazyjnych organów 

władzy w celu ich zniszczenia”, aby partie nie umacniały parlamentaryzmu. W myśli 

uchwały np. posłowie komunistyczni mieli łączyć pracę parlamentarną z akcją 

nielegalną371. 

Przed zakończeniem obrad II Kongres uchwalił swój najważniejszy dokument 

zawierający 21 „warunków” przyjęcia do Kominternu. Ich autor, Lenin stawiał 

kandydatom bardzo surowe wymagania, które dotyczyły: usunięcia z partii 

komunistycznych reformistów i centrystów, tworzenia przez komunistów nielegalnych 

organizacji rewolucyjnych, prowadzenia agitacji w siłach zbrojnych, związkach 

zawodowych, obowiązywania zasady centralizmu demokratycznego w partiach, 

                                                           
369

 R. Pipes, Rosja bolszewików…, op. cit., s. 195. 
370 Idem, Krótka historia…, op. cit., s. 277. 
371 Idem, Rosja bolszewików…, op. cit., s. 197. 
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wspierania Sowietów w zwalczaniu kontrrewolucji, wreszcie obowiązywania decyzji 

Komitetu Wykonawczego Kominternu w partiach komunistycznych372. 

 Tymczasem sytuacja na froncie polskim uległa niekorzystnej zmianie dla 

Sowietów. W dniach 13-16 sierpnia ruszyła polska kontrofensywa znad Wisły i 

Wieprza odpychając główne siły Frontów Zachodniego i Południowo-Zachodniego na 

wschód. Po klęskach Armii Czerwonej nad Wisłą, Wieprzem i Niemnem oba państwa 

były tak wyczerpane wojną, że 12 października 1920 r. delegacje Polski i Rosji 

Sowieckiej podpisały w Rydze umowę o przedwstępnych warunkach pokoju, a 18 

października porozumienie dotyczące zawieszenia broni. W kierownictwie sowieckim 

występowały dwa stanowiska dotyczące wojny – młodsi oficerowie wraz z 

Tuchaczewskim, popierani przez Lenina byli zwolennikami wznowienia walk i 

zakończenia wojny paradą zwycięstwa po zdobyciu Warszawy. Lenin motywował swój 

pogląd za wznowieniem wojny z Polską tym, że w zmęczonej wojną armii polskiej 

nastapił regres motywacji do kontynuacji wojny. Jednak silni też byli zwolennicy 

przerwania walk, którzy występowali głównie wśród starszych dowódców i żołnierzy – 

wielu z nich tkwiło w okopach od sierpnia 1914 r., mieli oni z kolei poparcie 

Trockiego
373

. Po zakończeniu trudnych rokowań, w dniu 18 marca 1921 r. Polska z 

jednej, zaś Rosja i Ukraina Sowiecka z drugiej strony podpisały w Rydze traktat 

pokojowy, kończący wojnę i wyznaczyły granicę, która przetrwała do kolejnej agresji 

sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r.374.  

Przed stronami konfliktu stanęły liczne problemy do rozwiązania, a jednym z 

ważniejszych było zwolnienie i wzajemna wymiana jeńców wojennych i osób 

internowanych. Wśród nich byli oficerowie i żołnierze korpusu Armii Ochotniczej gen. 

Nikołaja Bredowa z rodzinami, którzy po jej rozbiciu przez siły bolszewickie 

wycofywali się do Rumunii, a kiedy – mimo zawarcia porozumienia, po ostrzelaniu ich 

przez rumuńską artylerię – nie zostali wpuszczeni na jej terytorium, skierowali się w 

kierunku polskiej granicy, i po rozmowach z władzami polskimi przystali na polskie 

warunki i zostali internowani w Polsce375. Warto wspomnieć o werbunku ochotników 

do formowanych w Polsce oddziałów antybolszewickich, prowadzonym przez rosyjską 

emigrację polityczną wśród jeńców Armii Czerwonej w Polsce. Znaczna ich część nie 

chciała wracać do Rosji, dlatego też – licząc zapewne na szybki upadek reżimu 

bolszewickiego – postanowiła walczyć u boku Polski o Rosję wolną od bolszewików
376

. 

Z kolei wśród osób internowanych byli oficerowie i żołnierze oddziałów Ukraińskiej 
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Armii Halickiej i wojsk atamana Semena Petlury 377  oraz oddziały białoruskie pod 

dowództwem gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza378.  

Po wojennej i geopolitycznej klęsce Sowieci musieli budować socjalizm w 

jednym kraju, jednak Lenin miała jeszcze w odwodzie III Międzynarodówkę 

Komunistyczną, dlatego też postanowił wykorzystać krajowe partie komunistyczne, 

będące krajowymi sekcjami Kominternu. Ich zadanie polegało na działalności stricte 

agenturalnej: od destabilizacji sytuacji wewnętrznej w danym państwie po 

kształtowanie opinii i nastrojów społecznych, przychylnych działaniom Rosji 

Sowieckej, a od 1922 r. Związku Sowieckiego na arenie międzynarodowej.  

 

c/ między dywersją i agenturą a „pożytecznymi idiotami”: perspektywy 

permanentnej rewolucji po 1920 r.  

       

Klęska Armii Czerwonej w Polsce i krach ambitnych planów dotyczących 

Europy Zachodniej były ciężkim ciosem dla Lenina. Po raz pierwszy musiał on stoczyć 

walkę z obcym państwem, wskrzeszonym niecałe dwa lata wcześniej. Niedoszłym 

„wyzwolicielom” Polski stawiła opór nie tylko młoda armia polska, określana przez 

bolszewików jako „polska biała gwardia”, ale i społeczeństwo polskie. Przegrana 1920 

r. była też krachem geopolityki światowej rewolucji nad Wisłą i Niemnem 

wyprowadziły Lenina z błędnego przekonania, że antagonizm klasowy, który tak łatwo 

dało się rozniecać w Rosji, zawsze i wszędzie okaże się silniejszy od poczucia 

tożsamości narodowej. Lenin nie mógł zrozumieć, dlaczego polscy robotnicy stanęli do 

walki w obronie „burżuazyjnej Polski”. Na ten temat mówił 2 października 1920 r.:  

                                                           
377

 Zob. M. Krotofil, Ukraińska Armia Halicka 1918-1920: organizacja, uzbrojenie, 

wyposażenie i wartość bojowa sił zbrojnych Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej,  Toruń 

2002. 
378 Oddziały gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza brały udział w wojnie polsko-bolszewickiej 

1920 r. Na mocy rozkazu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z 28 września 1920 r. 

wspomniane wojska zostały określone jako Ochotnicza Sprzymierzona Armia, uzyskując status 

odrębnej sojuszniczej armii, a gen. Bułak-Bałachowicz nazwał ją Rosyjską Ludową Armią 

Ochotniczą (Russkaja Narodnaja Dobrowolczeskaja Armia, RNDA). Jej oddziały liczyły ok. 20 
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października 1920 r., oddziały gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza od 5 listopada 1920 r. 
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zdobywając 10 listopada Mozyrz. W Mozyrzu gen. Bułak-Bałachowicz ogłosił niepodległość 

Białorusi i powołał rząd Republiki Białoruskiej, lecz po kilku dniach i kontrofensywie 
oddziałów bolszewickich, jego armia została zmuszona do wycofania do Polski. Gen. Stanisław 

Bułak-Bałachowicz przekroczył granicę Polski 28 listopada, w ślad za głównymi siłami swojej 

armii, która następnie została w Polsce internowana – zob. Z. Karpus, Wschodni Sojusznicy 

Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w 

Polsce w latach 1919-1920, Toruń 1999 r.; por.  T. Paluszyński, Stanisław Bułak-Bałachowicz w 

estońskiej wojnie narodowo-wyzwoleńczej w latach 1918-1919, „Poznańskie Zeszyty 

Humanistyczne”, Poznań 2006, T. VI, s. 81-99.  
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„Gdyby Polska stała się radziecką, gdyby robotnicy warszawscy otrzymali od Rosji 

Radzieckiej pomoc, na którą czekali i którą z radością witali, pokój wersalski zostałby 

rozbity i cały system międzynarodowy, ustanowiony dzięki zwycięstwom nad Niemcami 

runąłby. […] Oto na czym polega międzynarodowe znaczenie tej wojny polskiej”379. 22 

września 1920 r. w Moskwie odbyła się IX konferencja partyjna, na której członkowie 

władz RKP (b) analizowali przyczyny błędu warszawskiego – jak określali oni Bitwę 

Warszawską. Podczas dyskusji Lenin musiał wysłuchać wielu krytycznych słów, m.in. 

ze strony Karola Radka, który stwierdził, że najsilniejszą bronią Sowietów powinien 

być marksizm, a nie Armia Czerwona
380

. Ze względu na znaczną krytykę, na prośbę 

Lenina część jej stenogramów została utajniona, choć – jak podaje R. Pipes – robiono 

też notatki z ich treści381.  

Po klęskach lat 1918-1920: najpierw rewolucji niemieckiej, a potem bitwy 

warszawskiej w wojnie z odrodzoną Polską komisarz obrony Rosji Sowieckiej, Lew 

Trocki był ostrożny zarówno w swoich wypowiedziach politycznych, jak i w czynach. 

Z perspektywy ówczesnych doświadczeń wydaje się, że jako polityk zaczął rozumieć, 

iż nie mógł na każde wydarzenie historyczne nakładać kalki bolszewickiego przewrotu, 

zwłaszcza, gdy sami polscy komuniści byli przeciwnikami takich rozwiązań 

politycznych. Podkreślał to również Karol Radek, który dla Trockiego był ekspertem w 

kwestii geopolityki światowej rewolucji, który na przełomie czerwca i lipca 1920 r. w 

wystąpieniu, zatytułowanym „Polskie pytanie i Międzynarodówka” podważał 

koncepcję Lenina, dotyczącą siłowego eksportu komunizmu na Zachód i obalenia tam 

rządów burżuazyjno-obszarniczych – jak określano władze Polski w propagandzie 

sowieckiej. Sceptycyzm Radka wynikał zarówno z doświadczeń nieudanej rewolucji 

niemieckiej, jak i dobrą znajomością spraw polskich. Jednak Lenin, po wielkich 

sporach ideowo-politycznych przekonał kierownictwo partii bolszewickiej najpierw do 

przeprowadzenia przewrotu z 1917 r., potem do rokowań brzeskich z Państwami 

Centralnymi, wreszcie do wojny na froncie zachodnim z Polską. Jego fanatyzm ideowy 

wygrał z pragmatyczną zasadą realpolitik Trockiego i jego zwolenników, którzy już na 

przełomie lat 1917-1918 znaleźli się w mniejszości w stosunku do Lenina382.    

Spór o przyczyny klęski warszawskiej 1920 r. i jej skutki okazał się niezwykle 

ważnym dla dalszych losów państwa sowieckiego i szans kolejnej rewolucji światowej. 

Jej implikacje Trocki rozumiał następująco: „Błąd w strategicznym obrachunku 

popełniony podczas polskiej wojny pociągnął za sobą poważne konsekwencje 

historyczne. Wojna […] nie tylko wzmocniła Polskę Piłsudskiego. Rozwojowi rewolucji 

                                                           
379 W.I. Lenin, Przemówienie na Zjeździe Robotników i Pracowników Przemysłu Garbarskiego, 
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polskiej zadano dotkliwy cios. Granica ustalona w myśl traktatu ryskiego odcięła 

republikę radziecką od Rzeszy Niemieckiej, co wywarło później wielki wpływ na życie 

obydwu krajów”383. W konsekwencji zawartego traktatu ryskiego, rok później – 16 

kwietnia 1922 r. Niemcy i Rosja Sowiecka podpisały układ w Rapallo, który był de 

facto sojuszem politycznym i fundamentem tajnej współpracy wojskowej obu państw 

trwającej do września 1933 r., kiedy to rząd hitlerowski zawiesił ją z przyczyn 

ideologicznych.  

W efekcie klęski geopolityki światowej rewolucji proletariackiej przed 

kierownictwem sowieckim stanęło zasadnicze pytanie: czy rewolucja może być 

przynoszona do innych krajów na ostrzach bagnetów? Powołując się na kanon polityki 

marksistowskiej i własną teorię rewolucji permanentnej Trocki wypowiadał się 

sceptycznie w tej sprawie, wbrew trendowi panującemu w kierownictwie RKP (b)384. 

Wydarzenia rewolucyjne lat 1917-1920 potwierdziły, że pragmatyzm Trockiego był 

uzasadniony, ponieważ próby wywołania rewolucji w Finlandii i na Łotwie, rewolucje 

Niemczech, na Węgrzech i pośrednio Słowacji załamały się pod wpływem układu 

stosunków wewnętrznych i międzynarodowych. Jako naczelny dowódca Armii 

Czerwonej Lew Trocki podjął szaleńczą próbę narzucenia komunizmu Polsce, a jej po 

pokonaniu – jak zakładał – innym krajom Europy, jednak załamała się ona niemalże na 

przedpolach Warszawy. 

W konsekwencji klęski geopolityki światowej rewolucji Lenin obawiał się 

wysyłać Armię Czerwoną do walki poza granice Rosji. Prezydent Republiki Chińskiej, 

Chiang Kai-szek, który przybył w 1923 r. do Moskwy jako przedstawiciel 

Kuomintangu, sprzymierzonego wówczas z komunistami usłyszał od Trockiego, że po 

wojnie z Polską Lenin wydał zakaz dla wojsk sowieckich, aby brały one bezpośrednio 

udział w walce z „imperializmem”, chcąc w ten sposób uniknąć konfrontacji zbrojnej z 

siłami nacjonalistycznymi
385

. Ważną kwestią dla Sowietów był też wizerunek ich armii 

w propagandzie – Armia Czerwona miała nieść w walce wyzwolenie, a nie być 

agresorem. Lenin potwierdził to w rozmowie z działaczką Komunistycznej Partii 

Niemiec, Klarą Zetkin, stwierdzając, że Polacy: „Czuli, myśleli i postępowali nie w 

sposób społeczny, rewolucyjny, ale jak nacjonaliści, jak imperialiści. Rewolucja w 

Polsce, na którą liczyliśmy, nie doszła do skutku. Robotnicy i chłopi, oszukani przez 

zwolenników Piłsudskiego i Daszyńskiego bronili swojego wroga klasowego”
386

. 

Sowiecki przywódca nie akceptował klęski eksportu rewolucji, licząc jeszcze w końcu 
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1920 r. na wybuch rewolucji w Wielkiej Brytanii, a gdy to nie nastąpiło, w ciągu 1921 

r. musiał pogodzić się z rzeczywistością387.  

Po przegranej wojnie z Polską władze sowieckie zaczęły umacniać zachodnie 

granice imperium, doprowadzając do samoizolacji państwa zarówno od weimarskich 

Niemiec, jak i reszty Europy. W konsekwencji zmian w sowieckiej polityce 

zagranicznej, władze sowieckie zaczęły lansować ideę budowy socjalizmu w jednym 

kraju, co twardą ręką wprowadzał w życie Józef Dżugaszwili – Stalin. Po 1922 r. w 

Moskwie zaczęto też wyraźnie odróżniać interesy państwa sowieckiego od interesów 

światowej rewolucji proletariackiej, a w 1928 r. Stalin wyróżnił dwie sprzeczności, 

które były podstawą sowieckiego socjalizmu: wewnętrznej – związanej z relacjami 

między klasą robotniczą a chłopami i zewnętrznej, odnoszącej się do relacji ZSRR jako 

kraju socjalistycznego z pozostałymi krajami, jako państwami kapitalistycznymi388 . 

Konsekwencją tego podziału było dwojakie rozumienie zwycięstwa systemu 

socjalistycznego: w jednym kraju poprzez dyktaturę proletariatu, a w konsekwencji 

ostatecznego zwycięstwa socjalizmu w ZSRS
389

.          

Jednak z inspiracji kierownictwa sowieckiego Komintern zaczął przygotowania 

do rozpoczęcia nowego etapu walki komunistycznej, która polegała na rozbiciu 

wewnętrznym partii socjalistycznych i socjaldemokratycznych Europy i utworzeniu 

tzw. lewicy rewolucyjnej, która miała stać się fundamentem krajowych partii 

komunistycznych, będących sekcjami Kominternu. Oprócz rozbicia ruchu robotniczego 

Sowieci podjęli też energiczne działania na rzecz pozyskania poparcia politycznego w 

środowiskach intelektualistów, dziennikarzy i artystów USA i Europy Zachodniej, dla 

których idea Lenina wydawała się szczytem możliwości człowieka po zakończeniu 

Wielkiej Wojny. Motywy sympatyków komunizmu z początku lat dwudziestych XX w. 

były różne – byli wśród nich – jak to ujął Eugene Lyons niespokojni profesorowie 

heretycy, ateiści poszukujący religii, stare panny szukające kompensacji w działalności 

rewolucyjnej, radykałowie pragnący umocnienia swej słabnącej „wiary”. Andżelika 

Bałabanow, która jako sekretarz Kominternu miała dostęp do poufnych informacji, 

twierdzi, że wszystkich gości po przybyciu do Rosji Sowieckiej zaliczano do jednej z 
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czterech kategorii: powierzchowny, naiwny, ambitny i przekupny. W praktyce niewielu 

należało tylko do jednej z tych grup, ponieważ np. naiwnemu idealiście łatwiej było 

zachować wiarę, jeśli nagrodą za to była sława lub pieniądze, a przekupny bardziej 

cieszył się z profitów, jeśli mógł je uzasadnić idealizmem – bolszewicy określali takich 

ludzi mianem pożytecznych idiotów
390

. 

Wielu cudzoziemców do pójścia na służbę komunistycznej propagandy skłoniły 

korzyści materialne, i to nie tylko w wąskim sensie finansowym. Gotowi do służby 

mogli liczyć na opiekę potężnej komunistycznej machiny propagandowej. Większość 

sympatyków komunizmu należała prawdopodobnie do kategorii „naiwnych”, którzy 

wierzyli w to, co Sowieci mówili im na temat komunistycznego eksperymentu, dążąc 

do istnienia świata bez wojen, biedy i niesprawiedliwości społecznej. Kapitalizm budził 

w nich odrazę, bo tolerował nędzę wśród bogactwa, a wewnętrzne sprzeczności tego 

systemu prowadziły do wojen. Estetów raziła ordynarność kultury masowej i 

zachwycały starania komunistów, aby zwykłemu człowiekowi przybliżyć kulturę 

„wysoką”. Wierzyli, że społeczeństwo można uczynić doskonałym; a ponieważ znany 

im świat był daleki od doskonałości, traktowali komunistyczne idee jako rzeczywistość. 

Arthur Koestler, który mieszkał w Związku Sowieckim na początku lat trzydziestych, w 

czasie masowego głodu tłumaczył sobie wszystko, co słyszał i widział, w ten sposób, że 

traktował rzeczywistość sowiecką jako coś nierealnego, dlatego stwierdził: „Nauczyłem 

                                                           
390 Pożyteczni idioci (pożyteczny idiota, ros. Полезный идиот) czasem też użyteczny idiota jest 

pejoratywnym określeniem, którego autorstwo przypisuje się Leninowi (choć brak jest na to 

konkretnych dowodów), który miał tak określać zachodnich dziennikarzy, którzy pisali 

entuzjastycznie o rewolucji bolszewickiej i ukrywających jej niepowodzenia. Po zakończeniu 

drugiej wojny światowej określenie zostało przejęte przez antykomunistów – przede wszystkim 

amerykańskich – do określania osób o nastawieniu socjaldemokratycznym, organizacji 

lewicowych i pacyfistycznych, aby podkreślić, że ich działania obiektywnie pomagały ZSRR w 

zimnej wojnie. Duży wkład w ujawnienie sowieckiej agentury na Zachodzie miało Archiwum 

Mitrochina. Jak wynika z zebranych tam dokumentów KGB, dwóch głównych dziennikarzy „Le 

Monde” pracowało dla Rosjan, a pod ich wpływem było wielu współpracowników gazety. 

Sześciu najlepszych francuskich agentów KGB było właśnie dziennikarzami. Dzięki temu 

Rosjanie mieli wpływ na tak ważne instytucje medialne jak AFP (Agence France Presse) i 

„L'Expresse”, tworząc też własne dzienniki, jak „La Tribune des Nations” założona za 3,5 mln 

franków otrzymanych od KGB przez Andre Ulmanna. Podczas nasilenia wielkiego głodu na 

Ukrainie, w 1933 r. sympatyzujący z komunistami korespondent „New York Timesa”, Walter 
Duranty, pisał, że „… wszelkie opowieści o wielkim głodzie są przesadą lub złośliwą 

propagandą”. Lewicujący pisarz i intelektualista francuski, Jean Sartre skrytykował tajny referat 

Chruszczowa, wygłoszony podczas tajnego posiedzenia XX Zjazdu KPZR w lutym 1956 r., 

argumentując, że każdy, kto informuje o terrorze i istnieniu obozów pracy przymusowej 

(GUŁag) w ZSRR, działa na szkodę rewolucji komunistycznej – zob. W. Suworow, GRU: 

radziecki wywiad wojskowy, Warszawa 1999; por. Ch. Andrew, W. Mitrokhin, Archiwum 

Mitrochina. KGB w Europie i na Zachodzie, Warszawa 2001.   
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się odruchowo zaliczać wszystko, co mnie szokowało, do «dziedzictwa przeszłości», a 

wszystko, co mi się podobało do «ziaren przyszłości»”391. 
Wrogość reżimu sowieckiego do kapitalizmu, zwłaszcza pozbawienie ludzi 

prawa do własności prywatnej, powinny były uczynić zachodnie kręgi handlowe jego 
nieprzejednanym wrogiem. Tymczasem wielu przedsiębiorców zachodnich bardzo 
życzliwie odnosiło się do Rosji. Żadna grupa społeczna nie orędowała na rzecz 
współpracy z Rosją Sowiecką równie wytrwale i skutecznie jak europejskie i 
amerykańskie sfery przemysłowe i handlowe. Kiedy latem 1920 r. pierwsze sowieckie 
misje handlowe przybyły do europejskich banków po kredyty i technologie, 
przedsiębiorcy, jako ludzie biznesu zaczęli robić z Sowietami interesy handlowo-
kredytowe i eksportować do Rosji Sowieckiej technologie gospodarcze, nie przejmując 
się łamaniem elementarnych praw człowieka, głodem i ogromem zbrodni popełnionych 
w tym kraju po 1917 r. Wśród kapitalistów panowało przekonanie, że Rosja pod 
rządami bolszewików otwiera przed nimi nieograniczone perspektywy. Optymizm, co 
do przyszłości sowieckiego eksperymentu zyskał mocne podstawy na początku 1921 r., 
kiedy władze sowieckie wprowadziły Nową Ekonomiczną Politykę, która zezwoliła na 
działalność niewielkich firm prywatnych. Bojkot Rosji Sowieckiej byłby nie tylko 
świadectwem braku realizmu, ale wręcz naruszeniem zasad demokracji – rodziła się 
idea politycznej poprawności, która zaczęła usprawiedliwiać zbrodniczość systemu 
stworzonego w 1917 r. w Rosji przez reżim Lenina. Wprawdzie sowiecka geopolityka 

światowej rewolucji została odłożona, jednak Moskwa nie zapomniała o niej i wróciła 
do sprawy 20 lat później – po zawarciu paktu Ribbentrop-Mołotow w sierpniu 1939 r.     

W rok po przewrocie bolszewickim w Europie umilkły działa i zakończyła się 
pierwsza wojna światowa, ale bolszewicy poprzez działania agenturalne w latach 1918-
1919 podjęli próbę usadowienia się w pokonanych Niemczech, na Węgrzech i Słowacji, 
dążąc do wzniecenia rewolucji komunistycznej w krajach obszaru bałtycko-
czarnomorskiego, a następnie przeniesienia jej po „trupie białej Polski” ponownie do 
Niemiec i państw Europy Zachodniej. Bramą do realizacji sowieckiej geopolityki 

światowej rewolucji w latach 1918-1920 były najpierw Niemcy, potem Węgry i 
Słowacja, a następnie Polska, której odrodzona armia, rząd i skupione wokół 
niepodległego państwa społeczeństwo skutecznie powstrzymały pochód wojsk 
bolszewickich na Zachód. Zanim to jednak nastąpiło, w latach 1916-1918, w 
dramatyczny wręcz sposób nastąpił upadek Austro-Węgier, a na ich  gruzach powstały 
państwa narodowe, w tym Polska, Czechosłowacja i Węgry.  
 

 
 

 

                                                           
391 Zob. A. Koestler, The Invisible Writing, New York 1954, s. 53 – cyt. za: R. Pipes, Rosja 

bolszewików…, op. cit., s. 224. 
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Rozdział III 

Klęska wojenna Austro-Węgier i jej geopolityczne konsekwencje 
 

 

3.1 Okoliczności rozpadu Austro-Węgier jesienią 1918 r. i demokratyczna 

rewolucja astrów na Węgrzech 

 

21 listopada 1916 r., po prawie 70 latach panowania zmarł cesarz Austrii i król 

Węgier Franciszek Józef I Habsburg
392

, a jego następną został cesarz Karol I (jako król 

Węgier – Karol IV
393

. Po śmierci Franciszka Józefa cesarsko-królewskie Austro-Węgry 

zbliżały się do końca swojego istnienia i nie pomogły też próby rozwiązania kwestii 

wewnętrznych monarchii habsburskiej poprzez jej federalizację, które były wysuwane 

od początku 1918 r. przez niektórych polityków.  

Pierwszą z nich wysunął wiosną 1918 r. ówczesny minister do spraw 

narodowości w latach 1917-1918, Oszkár Jászi, który był autorem memoriału z wiosny 

1918 r., zatytułowanego „Przyszłość Monarchii i Zjednoczone Państwa Dunajskie”. 

Jászi proponował w nim rozbicie Austro-Węgier na pięć państw: Węgry – bez 

                                                           
392 Franciszek Józef I (1830-1916) – był synem arcyksięcia Franciszka Karola i księżniczki Zofii 

z Wittelsbachów, a  w latach 1848-1916 cesarzem austriackim i królem węgierskim. 2 XII 1848 

r. objął rządy w monarchii i stłumił rewolucję w Austrii, a w 1849 r., przy pomocy wojsk 

rosyjskich powstanie węgierskie. W wyniku klęski w wojnie z Piemontem i Francją w 1859 r. 

wydał w 1860 r. dyplom październikowy, a w 1861 patent lutowy, rozpoczynając reformy w 

państwie: utworzył Radę Państwa jako parlament, i nadał autonomię krajom Korony. Po klęsce 

Austrii w wojnie z Prusami w 1866 r. kontynuował reformy, a w 1867 r. utworzył monarchię 

dualistyczną – Austro-Węgry. W 1906 r. zmienił ordynację wyborczą, w oparciu o którą w 

następnym roku odbyły się wybory powszechne. Zmarł w listopadzie 1916 r., pochowany został 

w klasztorze OO. Kapucynów w Wiedniu. Z przekonania konserwatysta i autokrata, głęboko 

wierzył w wyjątkową dziejową rolę Habsburgów i boskie pochodzenie władzy cesarskiej. 

Kwestie nierozwiązane w latach jego panowania doprowadziły jesienią 1918 r. do upadku 

Austro-Węgier – zob. S. Grodziski, Franciszek Józef I, Wrocław-Warszawa 1990. 
393

 Karol I Habsburg (1887-1922) – był ostatnim cesarzem Austrii i królem Węgier jako Karol 

IV. Należał do rodziny cesarskiej, bo Franciszek Józef był stryjecznym dziadkiem Karola. Gdy 

28 czerwca 1914 r. w Sarajewie został zamordowany arcyksiążę Franciszek Ferdynand, Karol 

niespodziewanie został następcą tronu. Po wybuchu I wojny światowej Karol walczył na 

pierwszej linii frontu. Po śmierci Franciszka Józefa I 21 XI 1916 r. Karol został cesarzem 

Austro-Węgier, a 30 XI tego samego roku koronowano go na króla Węgier. Za swój główny cel 

Karol uważał zawarcie pokoju. Był jedynym władcą popierającym inicjatywę pokojową papieża 
Benedykta XV. Za pośrednictwem swego szwagra podjął tajne rokowania z Francją. Jego 

pokojowy plan nie został jednak przyjęty ani przez kraje Ententy, ani przez Niemcy. Po upadku 

cesarstwa nie chciał się zgodzić na abdykację, ponieważ władzę traktował jako zadanie 

powierzone mu przez Boga. Z tym przekonaniem dwukrotnie próbował odzyskać tron na 

Węgrzech. W czerwcu 1919 r. został zmuszony do opuszczenia kraju. Udał się do Szwajcarii, a 

następnie na Maderę, gdzie zmarł w zapomnieniu w 1922 r. – zob. G. Kucharczyk, Ostatni 

cesarz: bł. Karol I Habsburg, Poznań 2004, s. 98-120. 
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Chorwacji i Słowenii, Austrię, kraje Korony Św. Wacława (Czechy i Morawy), Polskę 
oraz Istrię pod administracją Chorwatów. W przypadku Polski myślał o obszarach b. 
zaboru rosyjskiego. Projekt był oparty na koncepcji konfederacji Ludwika Kossutha z 
1849 r., który zakładał, że rozbite małe narody naddunajskie i środkowoeuropejskie, jak 
np. Węgry czy Polska nie potrafią obronić swojej samodzielności. Odnośnie do Polski, 
O. Jászi uważał, że jeżeli Niemcy zaprzestaną prowadzenia planowej polityki 
germanizacji Polaków i wprowadzą system demokratyczny, to Polacy mogą 
zrezygnować z terenów zaboru pruskiego, dlatego wstąpienie Polski do Konfederacji 
Naddunajskiej uważał za racjonalne rozwiązanie, które mogło przyczynić się do jej 
rozwoju394. 

Jako minister do spraw narodowości, Oskár Jászi proponował również 
stworzenie na obszarze Królestwa Węgier państwa kantonalnego według wzorów 
szwajcarskich, określając tę koncepcję, jako wschodnią Szwajcarię. Na temat 
przybliżonych, terytorialnych kształtów całej koncepcji wspomina jedynie prasa z 
końca 1918 r. Jednak ze względu na politykę faktów dokonanych, którą przy poparciu 
Ententy, zwłaszcza Francji realizowały rządy w Bukareszcie i Pradze cała koncepcja 
pozostała w fazie projektu, który ostatecznie 2 grudnia 1918 r. trafił do archiwum w 
Budapeszcie395. Według tego dokumentu cały obszar Węgier w granicach z 1914 r. miał 
być podzielony na 14 następujących kantonów językowych:   
 
- węgierski (Pozsony [Bratysława-G.B.] i terytoria położone na zachód od Budapesztu 
wraz z Esztergom i Komárom) ze stolicą w Pozsony; 
- słowacki w zachodniej części Słowacji z komitatami Árva, Liptȯ, Zȯlyom); 
- węgierski, położony na pograniczu węgiersko-słowackim z Szepes, Abaúj, Gőmőr, 
Zemplén, Sáros) ze stolicą w Kassa (Koszyce); 
- rusiński (ukraiński) z miastami: Ungvár, Bereg, Ugocsa, Máramaros; 
- rumuńsko-saski w okolicach Szilágy, Szolnok, Doboka, Beszterce-Naszód, 
ewentualnie północno-wschodnia część Kolozs) ze stolicą w Dés; 
- węgierski (Maros-Torda, Csik, Háromszék, Brassó, Udvarhely) ze stolicą w 
Marosvásárhely lub Kolozsvár; 
- saski (Kis- i Nagykűkűlő, Fogaras, Szeben, Alsó-Fejér) ze stolica w Nagyszeben; 
- rumuński (Hunyad, Krassó-Szőrény, część wschodnia komitatu Arad i południowa 
Bihar ze stolicą w mieście Déva; 

                                                           
394  Zob. O. Jászi, Magyarorság jővője és a Dunai Egyesült Államok (PrzyszłośćWęgier i 
Zjednoczone Państwa Dunajskie), Budapest 1918, T. 6 – cyt. za: K. Szokolay, Wewnętrzne 
konflikty odnowy społecznej i narodowej myśli politycznej na Węgrzech w latach 1917-1919, w: 

Węgrzy, Polacy a ich sąsiedzi, red. I. D. Molnár, Warszawa 1990, s. 101-102.   
395

 Z.K. Lengiel, Kaleti Svájc és Erdély 1918-1919-ben. A nagyromán állameszme maglar 
alternaiváink tőrténetéhez, “Regio” 1992/1, s. 77-79 – cyt. za: T. Kopyś, Oszkár Jászi. Z dziejów 
federalizmu w Europie Środkowej w latach 1900-1920, Kraków 2006, s. 93.    
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- mieszany serbsko-niemiecki (Temes, Torontál, Bács-Bodrog) ze stolicą w Temesvár 

(Timişoara); 

- węgierski (Csongrád, Békés, zachodnia część komitatu Arad i Bihar, oraz północno-

wschodnia Bács-Bodrog) ze stolicą w Szeged; 

- węgierski (Hajdu, Szolnok, Szabolcs, Szatmár, większa część komitatu Bihar) ze 

stolicą w Debrecen; 

- węgierski (komitaty Pest, Fejér, Nógrád, Heves) ze stolicą w Budapeszcie; 

- mieszany węgiersko-niemiecki (komitaty: Vas, Veszprém, Győr, Moson, Sopron) ze 

stolicą w Győr; 

- węgierski (komitaty: Baranya, Somogy, Zala, Toina) ze stolicą w Pécs396. 

  

Polityczny sens idei O. Jászi uzasadniał następująco: „Węgierski rząd nie chce 

nowych „środkowoeuropejskich Bałkanów”, z wojnami celnymi i wyścigiem zbrojeń, 

lecz proponuje potężną i pokojową „wschodnią Szwajcarię”, do której weszłyby 

Czechy, Polska, Rumunia i Jugosławia”
397

. Poza tym na intensywność prac nad 

urzeczywistnieniem tej idei wpłynęły też rokowania rumuńsko-węgierskie prowadzone 

w Aradzie w dniach 13-14 listopada 1918 r. a dotyczące powojennej przynależności 

terytorialno-państwowej Siedmiogrodu. W stosunku do jego obszaru roszczenia 

wysuwała Rumunia, pomimo, że w chwili zakończenia wojny, zarówno centralne, jak i 

lokalne władze węgierskie starały się wykazać dobrą wolę wobec ludności rumuńskiej 

w Siedmiogrodzie.  

W dniach 1-2 listopada 1918 r. rząd madziarski polecił posłom rumuńskim w 

sejmie węgierskim, aby zajęli się sprawami utrzymania porządku w Siedmiogrodzie. W 

odpowiedzi Rumuni siedmiogrodzcy zaczęli organizować Rady Narodowe i ponownie 

otwierać zlikwidowane przez władze węgierskie w okresie madziaryzacji szkoły 

rumuńskie, zaś miejscowe władze podjęły starania na rzecz wzajemnego pojednania 

obu grup narodowych
398

. 

Tymczasem władze pokonanej w maju 1918 r. przez wojska Państw 

Centralnych Rumunii postanowiły „politycznie pomścić” tę klęskę i zawarty wówczas 

separatystyczny pokój bukaresztański. Rząd Rumunii – zachęcony poparciem USA – 

wynegocjował w Belgradzie linię graniczną na rzece Maruszy (Maros), co 

doprowadziło do zajęcia bez oporu ze strony wojsk węgierskich obszaru Siedmiogrodu. 

Jeszcze przed rozpoczęciem rokowań z Węgrami rząd rumuński rozpoczął tajne 

działania w celu oderwania Siedmiogrodu od Węgier. 10 listopada 1918 r. Mihali i 

Vaida-Voevod wysłali delegację do Jassów z prośbą o zajęcie całej prowincji. Delegaci 

                                                           
396

 Ibidem, s. 93-94. 
397

 Ibidem, s. 92. 
398

 Zob. Idem, Rokowania węgiersko-rumuńskie w Aradzie, w: Wielokulturowość, tożsamość 

narodowa, mniejszości na Węgrzech i w Polsce. Język-literatura-kultura, red. E. Fórián, 

Debreczyn 2004, s. 345-346. 
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wyrażali opinię całej Centralnej Rumuńskiej Rady Narodowej i obawę przed groźbą 
bolszewizmu ze strony coraz bardziej rewolucyjnych Węgier399. Sytuacja była na tyle 
poważna, że po 9 listopada 1918 r. politycy rumuńscy z Siedmiogrodu, przy poparciu 
rządu rumuńskiego, zażądali ultymatywnie od władz węgierskich zgody na objęcie 
władzy w 22 komitatach Siedmiogrodu w obawie przed groźbą anarchizacji życia 
społecznego, co wiązało się z trwającą na Węgrzech rewolucją astrów, z terminem 72 
godzin, tj. do dnia 12 listopada 1918 r.400.  

W warunkach nacisku politycznego i dyplomatycznego władz rumuńskich, w 
dniach 13-14 listopada 1918 r. doszło do rokowań węgiersko-rumuńskich w Aradzie, 
które dotyczyły przynależności prawno-państwowej obszaru Siedmiogrodu. Ze strony 
rządu węgierskiego prowadził je minister do spraw narodowości, Oszkár Jászi, który 
już na ich początku uznał ultimatum, wysunięte w warunkach powojennej anarchii i 
rozkładu państwa za polityczny absurd. Przyznał, że dotychczasowy podział 
administracyjny Siedmiogrodu był krzywdzący dla narodu rumuńskiego i 
zaproponował podział prowincji na małe okręgi narodowościowe, których władze, na 
wzór kantonów szwajcarskich mogłyby zarządzać określonymi ustawowo sprawami. 
Owo 11-punktowe prowizorium miało obowiązywać do zwołania konferencji 
pokojowej401.      

W trakcie rokowań w Aradzie delegacja węgierska proponowała również 
powołanie obszarów autonomicznych jedynie w oparciu o dane etniczne w 
poszczególnych gminach. Linia, oddzielająca Siedmiogród od Węgier, począwszy od 
Banatu wydzielała Orsovę i oddawała pod zarząd węgierski. Potem przecinała komitaty 
Temes i Arad w okolicach Radna i Nagyhalmágy 402 . W okolicach miasta Gyulá 
skręcała do Tenke i powiatu Cséffa. Potem granica pomiędzy terytoriami 
autonomicznymi przebiegała od Nagyvárad do Élesd w samym komitacie Szatmár, 
zajmując dla Węgrów powiat Erdőd. Na północy Máramarossziget przypadałoby 
Węgrom. Tereny Szeklerów i Węgrów miały przejść pod władzę autonomii węgierskiej 
(Háromszék, Brassó, Udvarhely, Nagy- i Kűskűkullő, część komitatu Maros-Torda, 
środkowa część komitatu Kolozs z miastem Kolozsvár). Wykrojenie z obszaru 
Siedmiogrodu węgierskich terytoriów Szélyfőld, Kolozsvár, Bánffyhunyad, 
Vajdahynyad, Resicá, Nagysármas, Déva i trzech terytoriów rumuńskich wydawało się 
ograniczeniem kompetencji Rumuńskiej Rady Narodowej. Wówczas Jászi wyszedł z 
nową propozycją, aby tereny z większością rumuńską przekazać pod zarząd Radzie 
Rumuńskiej, która byłaby w parlamencie węgierskim. Pozostałych dwóch narodowości 
                                                           
399 Ibidem. 
400  Były to następujące komitaty: Torontál, Temes, Krassó-Szőrény, Arad, Bihar, Szatmár, 

Máramaros, Beszterce-Naszód, Szolnok-Doboka, Szigály, Kolozs, Maros-Torda, Torda-

Aranyos, Alsó-Fehér, Kiskűkűllő, Hunyad, Szeben, Brassó, Fogaras, Háromszék, Udvarhely i 

Csík – zob. ibidem, s. 347.  
401 Ibidem, s. 354; por. J. Demel, Historia Rumunii, Warszawa-Wrocław 1986, s. 357. 
402 T. Kopyś, Oszkár Jászi…, op. cit., s. 94.  
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miał bronić artykuł 44 ustawy narodowościowej z 1868 r. Jászi zgodził się też z 

propozycją federalizacji prowincji, którą jeszcze przed wojną wysunął Karl Renner. 

Wątpliwości dotyczyły tego, czy wyodrębnione okręgi będą dość silne, aby mieć 

samodzielny byt. Podziału miał dokonać międzynarodowy komitet, gwarantujący 

sprawiedliwy podział prowincji. Jászi jednak sam wysunął projekt podziału terytorium 

według kryterium etnicznego: 82,9 proc. dla Węgier i 17,1 proc. dla Rumunii. 13 

listopada 1918 r., kiedy ważyły się losy Siedmiogrodu, Jászi wspominał również, że nie 

ma już innej drogi przed Węgrami. Można tylko „wejść na drogę, która przekształci 

kraj w wolną, niezależną i dumną „Szwajcarię Wschodu”
403

. 

Zarówno niejasne zasady ustroju kantonalnego, jak i ideę prowizorium 

delegacja rumuńska odrzuciła, uznając je za tworzenie odpowiedniej sytuacji 

politycznej metodą faktów dokonanych. W tym czasie zresztą od strony Karpat na 

obszar Siedmiogrodu zaczęły wkraczać wojska rumuńskie i francuskie, co miało też 

duże znaczenie psychologiczne. Pozbawieni władz administracyjnych i oddziałów 

węgierskich Węgrzy siedmiogrodzcy byli zdezorientowani całą sytuacją, dlatego nie 

byli w stanie stawić oporu oddziałom rumuńskim
404

.  

Całą sytuację skrzętnie wykorzystała delegacja Rumunów siedmiogrodzkich, 

która miała poparcie dyplomatyczne rządu Rumunii. Wysunęła ona swoje propozycje 

odwołując się do 10 i 11 punktu deklaracji prezydenta USA, W. Wilsona, dążąc do 

przejęcia całości Siedmiogrodu pod swoją kontrolę. Argumentem za tym rozwiązaniem 

był otwarty konflikt narodowościowy w Siedmiogrodzie, w wyniku którego ginęli 

ludzie po obu stronach. Po zajściach w Nagyilonda Jászi zaatakował w przemówieniu 

węgierską szlachtę i oskarżył ją o nacjonalizm, który de facto doprowadził do zerwania 

14 listopada rokowań w Aradzie
405

.  

Należy przy tym stwierdzić, że od początku rokowań delegacja rumuńska zajęła 

bardzo niechętne stanowisko wobec Węgrów, odrzucając kolejne propozycje strony 

węgierskiej. Po przyjeździe z Wiednia do Aradu przewodniczącego Rumuńskiej Rady 

Narodowej w Siedmiogrodzie, Iuliu Maniu sytuacja jeszcze bardziej się zaostrzyła, gdy 

poinformował on zebranych o proklamowaniu tam republiki Austrii. Podczas rozmów z 

delegacją węgierską Maniu zaproponował ustanowienie niepodległego Siedmiogrodu, 

demokratyczny ustrój, w tym prawa narodowe dla Węgrów, Szeklerów, Rumunów i 

Sasów, którzy zamieszkiwali jego obszar. W przeciwieństwie do delegacji węgierskiej 

Rumuni chcieli niepodległości Siedmiogrodu, podczas gdy Węgrzy optowali za 

oczekiwaniem na wyniki konferencji pokojowej. Ostatnią propozycją węgierską było 

powołanie międzynarodowej komisji w Siedmiogrodzie, jednak Iuliu Maniu odrzucił i 

tę propozycję, stwierdzając: „My chcemy Wielkiej Rumunii!” (Romāna mare)
406

. Tym 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
405 Idem, Rokowania węgiersko-rumuńskie…, op. cit., s. 350. 
406 Ibidem, s. 353. 
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samym podczas rokowań Rumuni podzielili obie strony na zwycięzców i pokonanych, 

co z kolei było nie do przyjęcia dla Węgrów.  
Nie można też wykluczyć, że Maniu znał treść uzgodnień rozmów między 

rządem rumuńskim, a delegacją państw Ententy z 17 sierpnia 1917 r. Zgodnie z ich 
ustaleniami, w zamian za udział Rumunii w wojnie po stronie Ententy miała ona 
uzyskać znaczny przyrost terytorialny kosztem pokonanych Austro-Węgier. Strona 
węgierska godziła się nawet na trójjęzyczną administrację w Siedmiogrodzie, byleby 
utrzymać go w granicach państwa, jednak i te argumenty Węgrów zostały odrzucone. 
Po zerwaniu rokowań przez delegację rumuńską Oszkár Jászi wygłosił mowę końcową, 
w której nawiązał do istniejącej jesienią 1918 r. sytuacji międzynarodowej, twierdząc, 
że przyszły pokój nie będzie zależał od zwycięskich generałów Ententy, których 
intencje – według Jászi`ego – w niczym nie różniły się od Hindenburga i Ludendorfa. 
Ponadto zagroził politykom czeskim i rumuńskim, że o przyszłości Europy mogą 
zadecydować rewolucje i rządy Rad Robotniczych i Żołnierskich, co dla Rumunów 
było sygnałem, że należy zawczasu przygotować się do obrony kraju i narodu przed 
zagrożeniem komunistycznym od strony Węgier 407 . Wzajemna wrogość, buta 
zwycięzców i brak pokory pokonanych doprowadziły do zerwania negocjacji w 
Aradzie – obie delegacje opuściły Siedmiogród bez satysfakcjonujących je rezultatów 
rokowań. Poza tym Oszkár Jászi zakładał, że na gruzach upadłych w latach 1917-1918 
monarchii powstaną państwa demokratyczne, w których będą przestrzegane 
podstawowe prawa człowieka, w tym mieszkających mniejszości narodowych. Według 
Jászi`ego utworzenie w Europie Środkowej Federacji Naddunajskiej w oparciu o ustrój 
demokratyczny miało być kwestią czasu408.          

W rzeczywistości losy koncepcji helwetyzacji Siedmiogrodu rozstrzygnęły się o 
wiele wcześniej. Rząd Michaly Karolyiego podjął rokowania ze stroną rumuńską 
dopiero po nadejściu wiadomości od posła węgierskiego w Szwajcarii o propagandzie 
antymadziarskiej na Zachodzie. Jászi naciskał na rząd i zwracał uwagę na konieczność 
podjęcia negocjacji, w czym popierali go István Bethlen i János Hock. Postępowanie 
rządu Karoly`ego uległo przyspieszeniu z powodu napływających z Siedmiogrodu i 
Słowacji wiadomości o rozpoczętym marszu wojsk czechosłowackich i rumuńskich, 
który przygnębił rząd i społeczeństwo węgierskie409. 

Ostatecznie los Siedmiogrodu został przypieczętowany 1 grudnia 1918 r., kiedy 
w mieście Guliaféhérvár Rumuńska Rada Narodowa zwołała Zgromadzenie Ludowe, 
na które nie zostali zaproszeni przedstawiciele ludności saskiej i węgierskiej. 
Wspomniane zgromadzenie odbyło się 2 grudnia, a w jego wyniku została utworzona 
rada licząca 212 członków, której celem było jednostronne włączenie Siedmiogrodu do 
Rumunii. Po utworzeniu rady odbyło się głosowanie nad uchwałą w sprawie secesji 
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prowincji z Węgier i przyłączenia jej do Królestwa Rumunii, które określono jako 

„zjednoczenie ze starym królestwem”410. Jednocześnie spośród RRN została powołana 

15-osobowa rada na czele z Iuliu Maniu, która od 11 grudnia rozpoczęła działalność w 

Nagyszeben. Rząd węgierski mianował tylko swojego komisarza w osobie Istvána 

Apáthy`ego, de facto bez pełnomocnictw. W tym samym czasie w Budapeszcie 

ukonstytuowała się Rada Wykonawcza Węgiersko-Szeklerskiego Komitetu, w którego 

głównym działaczami byli László Féynes i Zoltán Rónai
411

. Deklarację Rumunów 

siedmiogrodzkich z Guliaféhérvár lokalna społeczność węgierska przyjęła, jako zabór 

prowincji przez Rumunię w celu zemsty za madziaryzację ze strony Węgier przed 1918 

rokiem. W związku z tym administracja węgierska godziła się na agitację socjalistów, 

licząc na wywołanie antyrumuńskich, co odbije się na korzystnym dla Węgier wyniku 

plebiscytu, gdyż ludność węgierska opowie się za ponownym włączeniem go w granice 

powojennych Węgier. Ludność węgierska, mieszkająca w Siedmiogrodzie obawiała się, 

że władze rumuńskie nie będą przestrzegać jej praw do języka, religii, kultury i 

oświaty, a ich polityka będzie zmierzać do przymusowej asymilacji Węgrów
412

. 

Przeciwko polityce faktów dokonanych wystąpili siedmiogrodzcy Węgrzy 

(Szeklerzy), a Budapesztańskie Towarzystwo Szeklerów poparło rozwiązanie kwestii 

narodowościowej w Siedmiogrodzie według podziału kantonalnego. Również ludność 

saska udzieliła poparcia tej idei. Po zakończeniu rokowań w Aradzie politycy 

węgierscy i rumuńscy nie spotkali się więcej. Jednak na Węgry zaczęły nadchodzić 

niepokojące informacje z państw Europy Zachodniej, z których wynikało, że na skutek 

antywęgierskiej propagandy dyplomacji rumuńskiej sprawa węgierska nie miała 

politycznego poparcia wśród decydentów Ententy. Szybko okazało się, że ambicje 

terytorialno-polityczne Iuliu Maniu były o wiele większe, niż Siedmiogród, ponieważ 

zamierzał on przyłączyć do obszaru Wielkiej Rumunii także Bukowinę. Oficerowie 

armii rumuńskiej, którzy po listopadzie 1918 r. zostali wzięci do węgierskiej niewoli 

podczas marszu wojsk rumuńskich w Siedmiogrodzie zajęli się antywęgierską agitacją 

wśród ludności rumuńskiej, m.in. poprzez wydawanie tam prasy rumuńskiej i 

organizowaniem rumuńskich Rad Narodowych413. Jej finalnym efektem było włączenie 

w granice Rumunii Siedmiogrodu, od strony Rosji Bukowiny, ponadto Banatu, zaś 

kosztem Bułgarii Dobrudży – w ten sposób Iuliu Maniu osiągnął swój cel polityczny, 

jakim była budowa Wielkiej Rumunii.           

Inaczej potoczyły się rokowania węgiersko-słowackie w sprawie wprowadzenia 

na Słowacji systemu kantonalnego. Po przykrych doświadczeniach z rokowań z 

                                                           
410 J. Demel, op. cit., s. 357. 
411  Zoltán Rónai był adwokatem, politykiem Węgierskiej Partii Socjaldemokratycznej i 

wykładowcą nauk politycznych na Uniwersytecie w Budapeszcie, w okresie Węgierskiej 

Republiki Rad był komisarzem sprawiedliwości w Rewolucyjnej Radzie Rządzącej – zob. T. 

Kopyś, Rokowania węgiersko-rumuńskie…, op. cit., s. 355. 
412 Ibidem, s. 355-356. 
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nieustępliwą Rumuńską Radą Narodową przygotował bardzo korzystny plan 
administracji terenami słowackimi. Rozmowy toczyły się na temat przyszłości 15 
komitatów. Według planu Jásziego Słowacy mieli od nich przejąć pod swoją kontrolę 
tereny, na których stanowili ponad 50 proc. mieszkańców. Na terytorium 
wspomnianych 15 komitatów według danych etnicznych żyło 1,995 tys. mieszkańców. 
Pod względem narodowościowym obszary te zamieszkiwało 237 tys. Węgrów, 1,525 
tys. Słowaków, 133 tys. Niemców i 45 tys. Rusinów. Słowacy stanowili zatem 
większość, bo 76 proc. całej ludności tego obszaru, zaś Węgrów było tam około 12 
proc. Prowizorium narodowościowe nie było ostateczną umową pomiędzy stronami, ale 
tylko czasowym porozumieniem, którego zadaniem była decyzja, gdzie i komu 
przyznać prawo do autonomii, o czym ostatecznie rozstrzygnąć miała konferencja 
pokojowa414. 

Ze względu na wyjątkowo skomplikowaną sytuację narodowościową w 
niektórych obszarach Słowacji, prowizorium brało pod uwagę mniejsze jednostki 
podziału terytorialnego – powiaty, nie zaś komitaty (województwa - G.B.). W ten 
sposób łatwiej było wyodrębnić większość narodową na danym obszarze. Według 
danych etnicznych, jedynie 5 komitatów zamieszkiwali prawie wyłącznie Słowacy. W 
komitacie Ung, który miał przejść pod administrację słowacką, a cztery inne, gdzie żył 
znaczny odsetek Rusinów, miały zostać przekształcone w Autonomię Rusińską. W 15 
komitatach, o których była mowa w projekcie, znajdowały się również tereny o 
większości węgierskiej; komitat Abaúj w całości miał przejść pod administrację 
węgierską. Łącznie Słowacy przejmowaliby kontrolę nad 67 powiatami. Według 
projektu duże miasta były zdominowane przez ludność węgierską, dlatego też Pozsony, 
Érsekújvár, Léva, Losonc, Rimaszombat, Doobsina, Gőlnicbánya, Kassa i Ungyár 
miały wejść w skład węgierskiej autonomii. Z kolei autonomia słowacka miała przejąć 
mniejsze miasta, głównie w północnej części kraju: Bártfa, Kisszeben, Eperjes, 
Késmárk, Szepesbéla, Igló, Rózsahegy, Pőstyén, Szilács i Tatra415. 

W trwających pertraktacjach słowacko-węgierskich kluczową postacią był 
Milan Hodža, który zastąpił w tej funkcji Emila Stodolę, który wraz z Wladimirem 
Makovickỳm i Matušem Dulą z ramienia Słowackiej Rady Narodowej kontaktowali się 
z politykami opozycji węgierskiej jeszcze przed powstaniem rządu Karolyi`ego. 
Wówczas jeszcze Słowacy ograniczali swoje postulaty do otrzymania autonomii w 
ramach tzw. Okolia. Warto wspomnieć, że roszczenia takie wysuwali Słowacy już w 
czasie powstania narodowego na Węgrzech w latach 1848-1849. Podejmując 
rokowania z Jászim, Milan Hodža przedstawił mu swój projekt, który wcześniej wysłał 
do Pragi. Hodža zaproponował powołanie 17 obwodów, wchodzących w skład 
wspomnianego Okolia. Obwód Pozsony (Bratysława), poza samym miastem również 
miał znajdować się pod kontrolą Słowaków. Miasto Kassa (Koszyce) wraz z czterema 
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komitatami miało wchodzić w skład terytorium węgierskiego. Rozpatrywana też była 

kwestia formy, w jakiej reprezentacja narodu słowackiego, wybrana w 

demokratycznych wyborach, mogłaby uczestniczyć w organach państwowych, zarówno 

lokalnych, jak i centralnych organach państwa. W trakcie rozmów Hodža i Jászi ustalili, 

że Słowacy powinni mieć możliwość wyboru swojego parlamentu, którego 

reprezentanci byliby jednocześnie posłami do parlamentu w Budapeszcie. Do 

rozstrzygnięcia kwestii parlamentu nigdy me doszło, jednak w trakcie dyskusji pojawiły 

się głosy, że narodowości przyjmą tylko taką formę władzy, jaka istnieje dotychczas.  

Sam Jászi podkreślał też wiele razy, że plan rozwiązania kwestii narodowościowej 

ograniczał się do utrzymania porządku na prowincji oraz utrzymania prowizorium do 

czasu zwołania konferencji pokojowej. Tymczasem z prowincji nadchodziły 

wiadomości, że lokalna społeczność węgierska na Słowacji zdecydowała powierzyć 

swoje bezpieczeństwo Słowackiej Radzie Narodowej416. 

W rokowaniach Słowacy stosowali taktykę, obliczoną na zyskanie czasu. 

Milanowi Hodžy nie zależało na uzyskaniu autonomii, lecz o wyodrębnienie 

ewentualnego obszaru autonomicznego i doprowadzenie do ewakuacji wojsk 

węgierskich z terenów słowackich do momentu zajęcia tych terenów przez wojska 

okupacyjne państw Ententy. Poza tym rokowania z Węgrami były odbierane w Pradze 

jako klin, wbity między Czechów i Słowaków. Dlatego po pierwszych sukcesach 

rokowań węgiersko-słowackich w sprawie autonomii rząd w Pradze wysłał Milanowi 

Hodžy zdecydowane désaveu417. 

Po 1920 r. Oszkár Jászi krytykował też politykę narodowościową rządu 

admirała Miklósa Horthy`ego na Słowacji oraz wcześniejszą komunistyczną 

propagandę w tej prowincji. Jászi twierdził, że polityka gwałtów na terenach 

narodowościowych dawała pretekst do międzynarodowej reakcji w celu likwidacji 

wielonarodowych Węgier. Echa działania reakcji dochodziły również na Słowację, 

gdzie 4 listopada 1918 r. powstała w Preszowie Rada Wschodnich Słowaków. Na jej 

czele stał wynarodowiony Słowak, Viktor Dvorčák, i proboszcz ewangelicki Liptai. 

Jászi uznał ową Radę za twór powołany przez polityków związanych z 

przedwojennymi kręgami konserwatywnymi, bez szerszego poparcia społecznego. 

Odrzucił też pomysł wysyłania na prowincję narodowościowa agitatorów, którzy 

mieliby wywołać tam nastroje korzystne dla rządu w Budapeszcie. Takie rozwiązanie 

nie zmieniłoby stosunku państwa do narodowości, gdyż, jak stwierdził: „główny 

problem widziałem nie w uratowaniu starych Węgier, lecz stworzeniu bardziej 

moralnego i rozsądnego porządku międzynarodowego”
418

.  

                                                           
416

 Ibidem, s. 96. 
417

 Ibidem, s. 97. 
418

 N. Krajčovičova, Koncepcia autonómie Slovensko v mađarskej v rokach 1918-1920, w: 

Slovensko a Mađarsko v rokach 1918-1920. Zborník referátov z konferencie v Michalovciach 

14-15.6.1994. Zost. Ladislav Deák, Martin: Matica slovenská 1995, s. 46-56.  



 

  

160 

W drugiej połowie grudnia 1918 r. zaistniała możliwość poparcia Węgrów 

siedmiogrodzkich, którzy chcieli stworzyć własną republikę w Siedmiogrodzie. Plan 

ten popierali socjaliści (Vilmos Bőhm), a dla Jásziego mógł oznaczać powołanie 

kantonu węgierskiego w Siedmiogrodzie. Jászi sprzeciwił się tej koncepcji 

stwierdzając, że mogłoby to doprowadzić do prześladowań Węgrów przez władze 

rumuńskie
419

. Nie zależało mu więc na zachowaniu terenów siedmiogrodzkich za 

wszelką cenę, ale na zbudowaniu takiej polityki narodowościowej w nowych 

państwach, od której byłoby już blisko do szerszej współpracy regionalnej, a potem do 

federacji
420

. Jednak plany federacyjne spełzły na niczym – rozpad Austro-Węgier i 

zajęcie na przełomie 1918 i 1919 r. przez wojska czechosłowackie, rumuńskie i 

francuskie znacznych obszarów Zalitawii, jak i rewolucja komunistyczna 1919 r. na 

Węgrzech oraz przejściowo na Słowacji, wreszcie przypieczętowanie strat 

terytorialnych Węgier po 1918 r. po traktacie pokojowym w Trianon przez zwycięskie 

mocarstwa – pogrzebały federacyjne plany Oszkára Jásziego na zawsze. Wraz z tym 

legła w gruzach jedna z ówczesnych koncepcji integracji europejskiej w oparciu o 

południowe kraje obszaru Międzymorza.   

W sytuacji rozprężenia wśród narodowości i rozpadu państwa, 16 października 

1918 r. również cesarz Karol I wydał Manifest do moich wiernych austriackich ludów, 
w którym zapowiadał przekształcenie monarchii w federację. W tekście manifestu 

Karol I pisał: 

 
Postanowieniem Mojem jest przeprowadzić to dzieło przy swobodnem 

współdziałaniu Moich Ludów, w duchu tych zasad, na których oparli się sprzymierzeni 
Monarchowie w Swej propozycji pokojowej. Stosownie do życzenia swych Ludów, 
Austrya stać się ma Państwem związkowem, w którem każdy szczep na obszarze swego 
osiedlenia tworzy swój własny organizm państwowy. Nieprzesądza się przez to 
bynajmniej zjednoczenia polskich obszarów z niepodległem Państwem Polskiem. 

Miasto Tryest wraz ze swym obwodem, stosownie do życzenia swej ludności 
otrzymuje stanowisko odrębne.  

To nowe ukształtowanie, nienaruszające w niczem integralności krajów Świętej 
Korony węgierskiej, ma zapewnić każdemu poszczególnemu państwu narodowemu 
jegosamoistność; będzie ono jednak skutecznie ochraniać także wspólne interesy i 
wszędzie ta je uwydataniać, gdzie wspólność jest potrzebą życiową poszczególnych 
organizmów państwowych. 

W szczególności będzie potrzebne zjednoczenie wszystkich sił, aby wielkie 
zadania, które wynikają jako następstwa wojny, rozwiązać skutecznie wedle zasad 
prawa i sprawiedliwości. 

                                                           
419

 Zob. E. Piotrowska-Orlof, Z dziejów Słowacji na przełomie 1918 i 1919 roku, „Rocznik 

Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, R. 1976, z. 1/28.   
420 T. Kopyś, Oszkár Jászi…, op. cit., s. 97. 
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Aż do przeprowadzenia tego przekształcenia w drodze ustawodawczej pozostają 

w mocy bez żadnej zmiany urządzenia, istniejące dla ochrony ogólnych interesów. Mój 

Rząd otrzymał polecenie bezzwłocznego przygotowania wszystkich prac do przebudowy 

Austryi. 

Do Ludów na których samostanowieniu będzie się opierało nowe państwo 

skierowuję Moje wezwanie, aby współdziałały w tem wielkiem dziele przez Rady 

Narodowe - które składając się z posłów do Rady Państwa każdej narodowości - mają 

zastępować interesy Ludów w stosunku wzajemnym do siebie oraz w odniesieniu do 

Mojego Rządu. W ten sposób niech Ojczyzna nasza, wzmocniona jednomyślnością 

składających ją narodów wyjdzie z burzy wojennej jako związek wolnych Ludów. 

Oby błogosławieństwo Najwyższego towarzyszyło Naszej pracy, by wielkie 

dzieło pokoju przez Nas podjęte stało się szczęściem wszystkich Moich Ludów421.  

 

Jednak te propozycje były mocno spóźnione, ponieważ narody zamieszkujące 

Austro-Węgry chciały po zakończeniu pierwszej wojny światowej budować własne 

państwa, niezależne i suwerenne wobec rządów w Wiedniu lub Budapeszcie. Wobec 

oporu władz węgierskich cesarz ograniczył jednak postanowienia manifestu do 

Przedlitawii, czyli Cesarstwa Austriackiego, co ostatecznie zniechęciło np. działaczy 

jugosłowiańskich, którzy zamierzali – mimo widocznego rozpadu monarchii – budować 

Jugosławię w związku z Austrią422. Był to ważny argument dla zwolenników budowy 

państwa jugosłowiańskiego bez konieczności pozostawania w granicach Austro-

Węgier. Rzecznikami tej opcji politycznej byli działacze emigracji jugosłowiańskiej we 

Włoszech. W czasie Kongresu w Rzymie, w kwietniu 1918 r. delegaci narodów Austro-

Węgier (poza Niemcami i Węgrami) podpisali Pakt Rzymski, w którym zobowiązali się 

do utworzenia po wyzwoleniu Serbii i Czarnogóry spod okupacji wojsk Państw 

Centralnych i rozpadzie monarchii państwa Słowian Południowych
423

.            

Również kilkuletni wysiłek wojenny, w tym liczne klęski spowodował znaczne 

osłabienie monarchii. W latach 1914-1918 zginęło około 1,290,000 obywateli Austro-

Węgier, na frontach pierwszej wojny światowej widać było nieudolność dowództwa, 

jak i słabość militarną wielonarodowej armii, ratowanej często z opresji przez wojska 

niemieckie. Konsekwencją tego stanu rzeczy był gwałtowny wzrost ruchów 

niepodległościowych wśród narodów zamieszkujących obszar państwa Habsburgów, 

jak również pojawiły się rewolucyjne ruchy lewicowe – socjaliści, komuniści i 

anarchiści – którzy rozpoczęli coraz aktywniejszą agitację antywojenną. W okresie od 

października do grudnia 1918 r. praktycznie na całym terytorium państwa zapanował 

chaos, a Austro-Węgry zaczęły rozpadać się od środka
424

.  

                                                           
421

 Manifest cesarza Karola I z 16 X 1918 r. – cyt. za: „Gazeta Lwowska” nr 238/1918. 
422

 H. Wereszycki, Historia Austrii, Warszwa-Wrocław 1986, s. 284. 
423 W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Warszawa-Wrocław 1985, s. 426-428. 
424 W. Felczak, Historia Węgier, Warszawa-Wrocław 1983, s. 302-303.  
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Na początku października posłowie reprezentujący poszczególne narody 

monarchii deklarowali chęć odłączenia się od Austro-Węgier. Sejm Galicyjski we 

Lwowie wydał takie oświadczenie 7 października 1918 r. W dniu 16 października 

cesarz Karol I wydał wyżej wspomniany manifest o utworzeniu federacji 

poszczególnych części składowych monarchii, jednak było już za późno na reformy
425

. 

28 października 1918 r. Czeska Rada Narodowa proklamowała w Pradze powstanie 

Republiki Czechosłowackiej, a dwa dni później również politycy słowaccy ogłosili 

oderwanie się Słowacji od Węgier i przystąpienie do budowy wspólnego państwa z 

Czechami. Po rewolucji astrów, 31 października niepodległość i demokratyczno-

republikański ustrój proklamowały Węgry, gdzie objął władzę rząd Michaly 

Karoly`ego. Z kolei 1 listopada 1918 r. we Lwowie powstała Zachodnioukraińska 

Republika Ludowa, co doprowadziło do wybuchu walk polsko-ukraińskich. 11 

listopada władzę w Warszawie objął zwolniony z Magdeburga Józef Piłsudski i po 123 

latach niewoli Rzeczpospolita Polska ponownie odzyskała niepodległość. Na południu 

Transylwania przyłączyła się do Rumunii, natomiast obszary zamieszkiwane przez 

Słoweńców i Chorwatów wraz z Serbią, Styrią, Krainą i Macedonią utworzyły 1 

grudnia 1918 r. Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców (SHS), które w 1929 r. 

zmieniło nazwę na Królestwo Jugosławii. Ostatecznie zrealizowano te zamierzenia 

między październikiem a grudniem 1918 r., po wyzwoleniu przez wojska alianckie 

okupowanych w latach 1915-1918 przez wojska Państw Centralnych Serbii i 

Czarnogóry i rozpadzie Austro-Węgier i wyzwolenia spod ich władzy Słowenii, 

Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny426. 

W sytuacji klęski wojennej Państw Centralnych, kapitulacji Bułgarii i Turcji, 

dnia 14 października rząd zgodził się na kapitulację CK Armii na warunkach 

proponowanych przez prezydenta USA Woodrowa Wilsona, natomiast 3 listopada 

przerwano działania wojenne po uprzednim podpisaniu przez delegatów Naczelnej 

Komendy CK Armii zawieszenia broni z aliantami
427

. W dniu podpisania rozejmu na 

froncie zachodnim w Compiegne 11 listopada Karol I zrzekł się kierowania państwem 

– chociaż formalnie nie ogłosił abdykacji. 31 października na Węgrzech, a 1 listopada 

1918 r. w Austrii doszło do demokratycznych rewolucji, w wyniku których stały się 

owe państwa republikami i – podobnie, jak w powstałej Czechosłowacji – zaczął 

kształtować się system demokracji parlamentarnej. Rodzinę Habsburgów wygnano z 

kraju, a powodem jej potraktowania był głównie brak zgody Karola I na oficjalną 

abdykację
428

.  
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 Ibidem, s. 305.  
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 Ibidem, s. 305-306; zob. J. Demel, op. cit., s. 356-357; por. W. Felczak, T. Wasilewski, op. 
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427 G. Kucharczyk, op. cit., s. 79. 
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Późną jesienią 1918 r. najbardziej dramatycznie sytuacja wyglądała na 
Węgrzech, ponieważ Węgrzy stanowili w monarchii habsburskiej jeden z dwóch 
narodów panujących. O ile działalność niepodległościowa Czechów i Polaków była 
skierowana na wyzwolenie się od Austrii, to Słowacy, Serbowie czy Rumuni walczyli o 
wyzwolenie się spod władzy węgierskiej, która ograniczała ich aspiracje narodowe 
przez świadomą politykę madziaryzacji ludności. 

W obliczu klęski wojennej i rozsypującej się CK armii zniknął panujący 
podczas wojny zapał patriotyczny, społeczeństwo boleśnie odczuwało śmierć 380 tys. 
poległych żołnierzy. Ponadto 600 tys. jeńców wojennych narodowości węgierskiej 
znajdowało się od 1914 r. w niewoli rosyjskiej, a w 1917 r. wielu z nich „zaraziło się” 
ideologią bolszewicką i jej pustymi obietnicami. Rząd i administracja utworzonej w 
październiku 1918 r. Węgierskiej Republiki Ludowej działały nieudolnie, w kraju 
błąkały się grupy niezdyscyplinowanych i zrewoltowanych żołnierzy b. CK armii, 
którzy powiększali liczbę bezrobotnych, zaś w stolicy brakowało policji i żandarmerii, 
koniecznej do zapewnienia porządku429.  

Również gospodarka i przemysł przeżywały poważne trudności. Wojenne straty 
ludnościowe ujemnie wpłynęły też na sytuację rolnictwa, ponieważ większość 
powołanych do wojska mężczyzn w liczbie od 7,5 do 8,3 mln pochodziło ze wsi. 
Wyraźnie zmniejszyła się produkcja rolna – w 1918 r. na Węgrzech zebrano 56,8 %, a 
w Austrii 41 % plonów z 1913 r., podobnie też przedstawiała się sytuacja z 
ziemniakami i mięsem. W związku z powyższą sytuacją ekonomiczną występowały 
problemy z zaopatrzeniem w żywność, gwałtownie rosła inflacja, której wskaźnik 
jesienią 1918 r. wyniósł 741 proc. w stosunku do 1914 r. W całym kraju coraz trudniej 
można było zdobyć podstawowe artykuły spożywcze. Na skutek blokady ekonomicznej 
ze strony państw Ententy pogłębiały się trudności ekonomiczne, nie funkcjonował 
transport, brakowało węgla i rudy żelaza, a w Budapeszcie nie było drewna na opał. 
Zamykano kopalnie, huty i całe zakłady przemysłowe. Pod koniec wojny, w 1918 r. 
spadło też wydobycie węgla – o niemal 20 proc. w stosunku do 1914 r., a produkcja 
żelaza z 808,5 ton w 1914 do 426 ton w 1918 r.430. Fatalna sytuacja ekonomiczna 
doprowadzała do wybuchów kolejnych strajków i protestów społecznych. Po stronie 
protestujących robotników stanęły związki zawodowe, wreszcie na wzór Rosji z lat 
rewolucji 1905-1907 i 1917 powstawały Rady Robotnicze i Żołnierskie, wśród których 
największa działała w Budapeszcie. Jednak działania rad często paraliżowała 
produkcję, a agitacja rewolucyjna uniemożliwiała obronę granic, a kraj pogrążał się w 
chaosie431.  
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 A. Czubiński, Rewolucja Październikowa w Rosji i ruchy rewolucyjne w Europie lat 1917-
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Sytuacja społeczno-polityczna i ekonomiczna istniejąca w 1918 r. na Węgrzech 

budziła wielki niepokój węgierskich elit politycznych, które – nie bez podstaw – 

obawiały się rosyjskiego scenariusza. Wykorzystał to przywódca lewicowej 

„Niepodległościowej Partii 48 Roku” hr. Mihály Karolyi, który w czasach młodości był 

konserwatystą, jednak z upływem lat zaczął opowiadać się za radykalnymi zmianami 

społecznymi. Karolyi prędko też zdobył popularność, ponieważ od początku 

występował przeciwko wojnie oraz Austrii i Niemcom. Zmęczeni trudami wojny 

Węgrzy liczyli na to, że jako polityk mający dobre relacje z przedstawicielami Ententy, 

zdoła wynegocjować dla kraju korzystne warunki pokojowe, tym bardziej, że 27 

października ostatni minister spraw zagranicznych Austro-Węgier, Gyula Andrássy 

młodszy wystosował notę do państw Ententy, w której deklarował gotowość do 

rozpoczęcia rokowań pokojowych niezależnie od strony niemieckiej, sugerując 

jednocześnie zgodę na żądania prezydenta USA Woodrowa Wilsona dotyczące 

państwowości Czechów, Słowaków i południowych Słowian. Ostatecznie 3 listopada 

Austro-Węgry zawarły układ rozejmowy z państwami Ententy, który strony walczące 

podpisały w Villa Giusti koło Padwy, w północnych Włoszech. Osobny układ 

rozejmowy rząd węgierski podpisał 13 listopada 1918 r. w Belgradzie z dowódcą Armii 

Orientu, gen. Louisem Franchetem d`Esperey. Jej wojska stacjonujące w węgierskim 

Szegedzie stanowiły ochronę dla formowanej tam w 1919 r. Armii Ochotniczej w celu 

likwidacji Węgierskiej Republiki Rad432. Tymczasem monarchia habsburska rozpadła 

się, do kraju wracały także oddziały wojskowe, zarówno walczące na frontach Wielkiej 

Wojny, jak i stacjonujące z dala od nich i skoszarowane w garnizonach, w głębi kraju. 

Dzięki życzliwości władz polskich i postawie polskich dowódców wojskowych, na 

przełomie 1918 i 1919 r. oddziały węgierskie opuszczały Polskę wraz z ekwipunkiem i 

uzbrojeniem wyznaczonymi trasami kolejowymi, tak, jak to miało miejsce w 

Krakowie
433

.   

25 października 1918 r. Karolyi utworzył Węgierską Radę Narodową, do której 

zaprosił przedstawicieli Węgierskiej Partii Socjaldemokratycznej, natomiast 28 

października doszło do gwałtownych wystąpień ulicznych w Budapeszcie, podczas 

których manifestanci żądali desygnowania Károlyi’ego na premiera. Przeciwko 

demonstrantom interweniowały oddziały żandarmerii i policji, wskutek czego byli 

zabici i ranni. 31 października wybuchła rewolucja astrów (zwana też rewolucją 

chryzantem od nazwy kwiatów, jakie nosili jej zwolennicy). Zbuntowani żołnierze i 

robotnicy opanowali najważniejsze budynki miejskie i zamordowali w obecności żony, 

we własnej willi, b. premiera Austro-Węgier z lat 1903-1905 i 1913-1917, hr. István’a 

Tiszę
434

. Wobec groźby wybuchu rewolucji cesarz Karol I – jako król Węgier Karol IV 
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desygnował telefonicznie Michaly Károlyi’ego na stanowisko premiera, rezygnując z 
korony węgierskiej, choć – jak wspomniano – nie ogłosił formalnej abdykacji. Podczas 
rewolucji astrów 16 listopada 1918 r. w Budapeszcie proklamowano Węgierską 
Republikę Ludową, a w styczniu 1919 r. Karolyi objął urząd tymczasowego 
prezydenta, zwiększając udział socjaldemokratów w rządzie. Powstanie WRL 
oznaczało też zerwanie unii personalnej austro-węgierskiej435. 

Późną jesienią 1918 r. również pozycja międzynarodowa Węgier była 
niekorzystna, a węgierską delegację pokojową Francuzi potraktowali szorstko i 
wyniośle. Poza tym warunki zawartego rozejmu zostały złamane przez państwa 
sprzymierzone, wskutek czego oddziały czeskie, rumuńskie i serbskie wkraczały w głąb 
węgierskiego terytorium. Pochód wojsk państw sąsiednich ułatwiła też decyzja 
Károlyi’ego o demobilizacji oddziałów obrony krajowej – królewsko-węgierskich 
honvédów; nowy minister wojny, Béla Linder nakazał żołnierzom złożyć broń w 
obawie przed buntem, na czele którego mogli stanąć oficerowie pochodzący w 
większości jeszcze z CK Armii Austro-Węgier436. Na skutek negatywnego stosunku 
państw Ententy do b. Państw Centralnych, jeszcze przed zawarciem traktatu 
pokojowego w Trianon w 1920 r. Węgrzy utracili znaczną ilość ziem wchodzących w 
skład węgierskiej części dawnych Austro-Węgier437. Na domiar tego kraj zalało kilkaset 
tysięcy uciekinierów z terenów zajętych przez Czechów, Rumunów i Serbów, a jeśli 
dodać do tego wcześniejszy napływ Żydów galicyjskich, uchodzących przed 
Rosjanami, to trzeba stwierdzić, że pod koniec 1918 r. Węgry borykały się z 
prawdziwym exodusem. W jego efekcie populacja żydowska wzrosła z 8,6 proc. w 
1910 do 10,8 proc. w 1923 r.; analogiczna sytuacja wśród uchodźców żydowskich była 
w samym Budapeszcie, gdzie w 1910 r. mieszkało 23,1 proc. Żydów, w 1920 r. już 
23,2 proc. ludności tej grupy narodowej438. 

Tymczasem nie udało się utrzymać zgody w samym gabinecie Karoly`lego i 11 
stycznia 1919 r. dokonał on rekonstrukcji rządu rozszerzając jego skład o 
socjaldemokratów – nowym premierem został dotychczasowy minister spraw 
zagranicznych, Dénes Berinkey, a Michalyi Karolyi stanął na czele państwa jako 
tymczasowy prezydent Węgierskiej Republiki Ludowej. 
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Dnia 16 lutego 1919 r. władze ogłosiły zapowiadaną reformę rolną na którą 
czekali węgierscy chłopi. Objęła ona majątki prywatne o powierzchni powyżej 500 
holdów (285 ha) i majątki kościelne powyżej 200 holdów (116 ha), a jako pierwszy 
dzielił swoje dobra w Kálkápolna hr. M. Karolyi. Jednak postanowienia dekretu 
rządowego w tej sprawie były zbyt radykalne dla właścicieli ziemskich, a zbyt łagodne 
dla małorolnej ludności chłopskiej. Nie bez znaczenia był fakt, że reformę 
przeprowadzano też w zimie, co nie tylko nie uspokoiło nastrojów na wsi, ale wręcz je 
zaostrzyło, skutkiem czego było utworzenie w marcu 1919 r. Węgierskiej Republiki 
Rad439. Tymczasem jesienią 1918 r., na gruzach Austro-Węgier powstawały państwa 
narodowe, zmieniając na 20 lat mapę Europy Środkowo-Wschodniej.   

 
3.2 Droga do utworzenia Czechosłowacji   

 

Wybuch pierwszej wojny światowej obudził nadzieje wśród narodów CK 
Austro-Węgier na szerszą autonomię i z czasem oderwanie się od monarchii 
habsburskiej. Taką postawę wobec rzeczywistości politycznej po 1 sierpnia 1914 r. 
zajęły elity polskie, czeskie i – choć w dużo mniejszym stopniu – słowackie. Już w 
pierwszych dniach wojny i mobilizacji wśród Czechów i Słowaków ujawniły się 
nastroje antywojenne, co było często równoznaczne z postawami antyniemieckimi, 
które były skutkiem traktowania wojny przez niemiecko-austriackie koła gospodarcze o 
proweniencji nacjonalistycznej jako pochodu krzyżowego przeciwko azjatyckiemu 

barbarzyństwu440. Żołnierze CK Armii narodowości czeskiej i słowackiej wykazywali 
swoje antyniemieckie nastawienie poprzez prorosyjskie napisy na wagonach, 
wywieszanie flag narodowych, czy śpiew zakazanych przez władze austriackie pieśni 
patriotycznych. Na frontach – a zwłaszcza wschodnim – szerzyły się hasła defetyzmu i 
ukrywania faktów dezercji, z czasem okopy opuszczały całe oddziały, które często 
poddawały się do niewoli rosyjskiej. Powyższe fakty doprowadziły do likwidacji 
samodzielnych pułków czeskich i słowackich przez Naczelną Komendę CK Armii na 
początku 1916 r., a rok wcześniej – wiosną 1915 – ustąpił ze stanowiska Namiestnika 
Czech hr. Thun, którego władze obarczyły winą za brak skutecznego stłumienia 
nastrojów antywojennych na podlegającym mu terenie. Po wybuchu wojny władze 
austro-węgierskie wprowadziły w Czechach wojskową dyktaturę, zwalczając m.in. 
język czeski, likwidując czeskie gazety i towarzystwa, biblioteki i konfiskując czeską 
literaturę, represje spadły też na czeski „Sokół”441. Na Słowacji władze zlikwidowały 
niemal wszystkie gazety słowackie, instytucje kulturalno-oświatowe, a około 200 osób 
z czeskich środowisk patriotycznych zostało aresztowanych i po procesach sądowych 
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440 R. Heck, M. Orzechowski, Historia Czechosłowacji, Kraków-Wrocław 1969, s. 297. 
441 Zob. H. Wereszycki, op. cit., s. 278.  
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osadzonych w więzieniach, z których zostali uwolnieni dopiero na podstawie amnestii 

ogłoszonej przez Karola I442.      

Po 1914 r. ogromną i bardzo istotną rolę w zjednoczeniu państwowotwórczych 

dążeń Czechów i Słowaków odegrał czeski polityk, prof. Tomasz Masaryk443. Jest on 

słusznie uważany za ojca I Republiki Czechosłowackiej, istniejącej w latach 1918-

1938. W latach pierwszej wojny światowej prowadził on w interesie Czechów 

pragmatyczną politykę wobec państw Ententy, dążąc do utworzenia wspólnie ze 

Słowakami państwa – chociaż pod czeskim nadzorem.   

Wkrótce po wybuchu pierwszej wojny światowej, w sierpniu 1914 r. odwiedził 

Masaryka w Pradze amerykański kupiec Emanuel Voska, zbierający informacje 

gospodarcze i polityczne dla ówczesnego redaktora działu zagranicznego Times'a i 

zarazem agenta wywiadu brytyjskiego, Henry'ego Wickhama Steeda444. Obaj znali się 

już wcześniej, a w tle rozmów wystąpił również agent wywiadu rosyjskiego w Wielkiej 

Brytanii, hr. von Benckendorff
445

. W trakcie rozmowy ustalono, że w Wielkiej Brytanii, 

Rosji i USA powstanie tajna sieć informatorów i kurierów do Pragi i neutralnych 

wówczas wobec wojny Stanów Zjednoczonych Ameryki. Masaryk ujawnił mu swój 

zamiar wyjazdu  do Anglii, ponieważ miał on liczne informacje dotyczące sytuacji na 

froncie, ekonomicznej i finansowej w kraju. Za ich przekazanie Steedowi otrzymywał 

zapłatę przez osoby trzecie na konta w USA, z których telegraficznie przekazywane 

były do Anglii – w ten sposób powstała jego prywatna tajna służba, przekazująca 

informacje wywiadom Wielkiej Brytanii i USA. W połowie października 1914 r. 

Masaryk otrzymał od Voski równowartość 1000 dolarów w markach niemieckich. 

Podczas drugiego pobytu w Holandii przekazał informacje o austriackich łodziach 

podwodnych, rumuńskich planach mobilizacyjnych, itp. Jednak ze względu na afery, w 
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 Tomasz Masaryk (1850-1937) był wybitnym politykiem czeskim, twórcą i pierwszym 

prezydentem I Republiki Czechosłowackiej. W 1918 r. zażądał autonomii dla ziem czeskich. W 

młodości studiował w Brnie, Wiedniu i Lipsku. Był posłem Reichsratu (austriackiego 

parlamentu), reprezentując liberalne ugrupowania czeskie. Kiedy wybuchła I wojna światowa, 

wyjechał do Szwajcarii, rozpoczynając agitację na rzecz niepodległości Czechów. W 1917 r. 

współtworzył w Rosji Legion Czechosłowacki. Po upadku Austro-Węgier Ententa uznała 

Masaryka za głowę czeskiego rządu. 18 października 1918 r. w Waszyngtonie proklamował 
niepodległość Czechosłowacji. W 1920 r. został wybrany na jej pierwszego prezydenta i 
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Czechów w styczniu 1919 r. etnicznie polskiego Zaolzia i czeską blokadę transportów amunicji 

dla polskiej armii podczas wojny z Rosją Sowiecką w 1920 r. – zob. J. Gruchała, Tomasz G. 

Masaryk, Wrocław 1996.  
444 T. Krystlik, Kulisy powstania Czechosłowacji, cz. 1 – zvedavec.org [dostęp: 12 XII 2012]. 
445 Ibidem. 



 

  

168 

jakie był zamieszany, i brak pełnomocnictw państw Ententy, jego wpływy polityczne w 
Czechach były znikome; nie był to jego pierwszy kontakt ze służbami specjalnymi446. 

Tomasz Masaryk współpracował także z austriackimi urzędami. W grudniu 
1914 r. odwiedził w Wiedniu b. dwukrotnego premiera Przedlitawii (Austrii) w ramach 
Austro-Węgier  Ernesta von Koerbera i zapewnił go – zarówno ustnie, jak i pisemnie – 
o swojej lojalności. Całe spotkanie i rozmowa wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy 
austriackiej policji, ale ostrzeżony do kraju już nie wrócił, tym bardziej, że brytyjska 
służba wywiadowcza – Secret Service znała plan przywódcy narodowych 
Młodoczechów, późniejszego pierwszego premiera Czechosłowacji, Karela Kramářa447 
dotyczący utworzenia federacji słowiańskiej pod przewodem Rosji, co pozwalałoby na 
zbudowanie strefy wpływów w Europie Środkowej. Chcąc temu przeszkodzić wywiad 
brytyjski dał Masarykowi instrukcję, aby ogłosił niepodległość ziem czeskich na terenie 
CK. Pierwsze memorandum było zatytułowane Niepodległe Czechy, a jego autorem był 
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 Karel Kramář (1860-1937) był czechosłowackim politykiem narodowo-konserwatywnym, 

pierwszym premierem Republiki Czechosłowackiej (1918–1919). W 1884 r. ukończył prawo na 
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Robert Seton-Watson, a jego ogłoszenie zmieniło nastawienie samego Masaryka, który 
teraz widział Czechy w historycznych, a nie etnicznych granicach448.  

W marcu 1915 r. w Pradze powstał tajny komitet, którego celem była 
koordynacja tajnych kontaktów z czeskimi emigrantami politycznymi: Přemyslem 
Šámalem 449 , Edvardem Benešem 450 , działaczem czeskiego Sokolstwa, Josefem 
Scheinerem, a także z Karelem Kramářem i Aloisem Rašínem451. Jednak jego żądanie 
dotyczące włączenia się do pracy na rzecz niepodległości Czech i Słowacji środowisk 
emigracyjnych pozostało bez echa. Były po temu powody obiektywne: trudno było w 
czasie wojny otrzymać paszport, a jeszcze trudniej przeżyć  na obczyźnie. Masaryk 
dostał pieniądze od Šámala, Scheinera, Beneša, ale głównym źródłem dochodów były 
te za sprawozdania od Brytyjczyków oraz zbiórki rodaków w USA. Ważną rolę 
odgrywał František Kopecký (ps. Zeno), pracownik austro-węgierskiego konsulatu w 
Nowym Jorku, który załatwiał różne dokumenty, głównie paszporty dla agentów, 
którzy wyjeżdżali do wrogich państw. Ważną rolę odegrał również amerykański 
milioner  Charles R. Crane, doradca prezydenta Woodrowa Wilsona, wspierający 
finansowo jego kampanię w 1912 r.  

3 maja 1915 r. Masaryk zwrócił się do Crane'a z żądaniem pieniędzy za 
pozyskiwanie cennych informacji. Kiedy żądane 80 tys. dolarów nie wpłynęło na 
konto, a to z powodu ostrożności Crane'ów, polityków neutralnych jeszcze Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, Masaryk zaczął naciskać za  pośrednictwem Voski na 
                                                           
448 Zob. R.W. Seton-Watson and His relations with the Czechs and Slovaks: documents 1906-
1951, T. 1-2, Praha 1995-1996.  
449 Přemysl Šámal (1867-1941) był czeskim politykiem narodowodemokratycznym, kanclerzem 
prezydenta Republiki Czechosłowaciej, Tomasza Masaryka oraz krótko Emila Hachy – zob. 
Kronika druhé světové války, Praha 2000, s. 30.   
450 Edward Beneš (1884-1948), czechosłowacki polityk, prawnik i socjolog. W utworzonej po I 
wojnie światowej Republice Czechosłowacji był ministrem spraw zagranicznych do 1935 r., a w 
latach 1935-1938 prezydentem. W polityce zagranicznej opowiadał się za współpracą z 
państwami zachodnimi. W okresie okupacji niemieckiej (1939-1945) został prezydentem rządu 
czeskiego na emigracji. W lipcu 1941 r. podpisał z rządem sowieckim umowę o współpracy, na 
mocy której utworzono Korpus Czechosłowacki w ZSRR. W grudniu 1943 r. podpisał w 
Moskwie układ o przyjaźni i współpracy z ZSRR. W 1940 r. prowadził też rozmowy z 
premierem Rządu RP na Uchodźstwie, gen. W. Sikorskim w sprawie ścisłej współpracy 
politycznej i wojskowej po zakończeniu wojny – Konfederacji Polsko-Czechosłowackiej. 
Jednocześnie nawiązał kontakty z komunistami czeskimi w ZSRR. Na początku 1945 r., za cenę 
oddania ZSRR Rusi Zakarpackiej, J.W. Stalin wyraził zgodę na objęcie przez niego urzędu 
prezydenta. Pozostał na tym stanowisku do czerwca 1948, kiedy to po komunistycznym 
zamachu stanu z lutego 1948 r. odmówił podpisania nowej konstytucji i ustąpił ze stanowiska. 
Był autorem wielu prac historycznych, politycznych oraz pamiętników z obu wojen światowych 
– zob. E. Beneš, Úvahy o slovanství: hlavní problémy slovanské politiky, Praha 1947. 
451 Alois Rašín (1867-1923). Do 1918 r. był czeskim, a od 28 X 1918 r. czechosłowackim 
politykiem i ekonomistą, jednym z zasłużonych dla procesu rozbudowy i umocnienia 
gospodarczego kraju, pierwszym ministrem finansów Czechosłowacji – zob. V. Olivová, Dějiny 
první republiky, Praha: Karolinum 2000, s. 186. 
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pozyskanie tych pieniędzy. W liście pisał, że cząstkowe kwoty w wysokości 2000 

dolarów wystarczają mu zaledwie na osobiste potrzeby, ale brakuje mu pieniędzy na 

polityczne działania. Na polecenie Voski założono wówczas specjalny rachunek, na 

który przelewano pieniądze pod pretekstem zbiórek452. 

We wrześniu 1915 r. Masaryk przybył na serbskim paszporcie wydanym w 

ambasadzie w Paryżu do Londynu, gdzie rozwinął działalność wywiadowczą. 

Jednocześnie Voska zbierał materiały kompromitujące wrogów Masaryka, podając się 

za sekretarza czeskich narodowców w USA. Jednak w promowaniu Masaryka miał 

skłonność do przesady, np. w New York Times ukazał się artykuł, w którym pisano o 

pobycie córki Masaryka w austriackim więzieniu. W tej sprawie interweniowała nawet 

Ambasada USA we Wiedniu, żądając wypuszczenia żony i córki do neutralnych 

wówczas Stanów Zjednoczonych, chociaż Masaryk telegrafował do Voski, aby do tego 

choćby przypadkiem nie doszło i żeby nie dopuścić, aby opuściły one Pragę. Od 1916 r. 

propaganda brytyjska kolportowała pamflet z przedmową Tomasza G. Masaryka o 

austriackim terrorze w Czechach określając liczbę ofiar na 4000, z czego 956 to Czesi, 

w tym kobiety, a faktycznie były tylko cztery ofiary, w tym żadnej kobiety, a ponadto 

około 1000 Czechów wcześniej skazanych na karę śmierci w wyniku amnestii wyszło 

na wolność.  

Nie wszyscy dali wiarę propagandzie Masaryka, np. wydawca i redaktor 

chicagowskiego Vesmíru, František Iška publicznie zarzucił mu nieprawdę. W celu 

skompromitowania go wysłał Voska swych ludzi z prawdziwymi austriackimi 

paszportami do Pragi i Wiednia, gdzie mieli sfabrykować dowody na austriacką 

agenturalność  Iški. Na skutek tej akcji, 19 listopada 1916 r. czescy posłowie w 

wiedeńskim parlamencie odrzucili zagraniczne działania Masaryka, uznając znaczenie 

cesarstwa dla narodu czeskiego, chociaż pół roku później poparli przekształcenie 

monarchii na federację
453

. W 1915 r. również Edward Beneš – wówczas 

współpracujący z francuskim wywiadem – wyjechał do Szwajcarii i wkrótce dołączył 

do Masaryka454.  

Tymczasem w wyniku demokratycznej rewolucji lutowej 1917 r. w Rosji został 

obalony carat i rozpoczęła się powolna budowa podstaw systemu demokratycznego. 

Trzy miesiące po tych wydarzeniach, w maju 1917 r. Tomasz Masaryk przybył do Rosji 

w charakterze wysłannika rządu brytyjskiego z paszportem na nazwisko Thomas 

George Marsden. Jego celem było szerzenie probrytyjskiej propagandy oraz 

zdobywanie istotnych informacji wywiadowczych. W tym celu współpracował z 

rosyjską prasą, np. z Wiadomościami Rosyjskimi, w których napisał 17 października 

1917 r., że Austro-Węgry straciły na wojnie 30-40 tys. żołnierzy oraz, że posłowie do 

parlamentu i przywódcy polityczni narodowości czeskiej, włoskiej i in. zostali 
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aresztowani i skazani na śmierć. Jednak ze 107 czeskich posłów tylko dwóch zostało 
skazanych na karę śmierci, ale na trzy miesiące przed publikacją tekstu w 
zostali  ułaskawieni i wypuszczeni na wolność455.  

Drugą rolą w rosyjskiej grze Masaryka było przywództwo czeskiego ruchu 
oporu. Za wrogów posłużyli: międzynarodowy kapitalizm i Watykan. Czechów i 
Słowaków wzywał do przechodzenia pod sztandary formowanych od 2 lutego 1916 r. 
za zgodą rządu Rosji carskiej oddziałów czechosłowackich w ramach armii rosyjskiej. 
Miały one być forpocztą odrodzenia czeskiej armii. Wiosną 1917 r. również Rząd 
Tymczasowy podtrzymał zgodę władz carskich i zgodził się na dalsze formowanie z 
jeńców narodowości czeskiej i słowackiej oddziałów wojskowych, walczących u boku 
wojsk rosyjskich przeciwko Państwom Centralnym. Już podczas letniej ofensywy 
Kierenskiego, 2 lipca 1917 r. wchodząca w skład 11 Armii Brygada Czechosłowacka 
stoczyła bitwę pod Zborowem. Jej oddziały stały na pozycjach mało istotnych dla całej 
ofensywy, a naprzeciwko niej znajdowały się pozycje niemal nie do zdobycia. 
Ponosząc ogromne straty, zdobyła je i zyskała uznanie u dowodzących, którzy 
pozwolili na dalszy rozwój formacji. Po zawarciu pokoju brzeskiego oddziały Brygady 
Czechosłowackiej wycofywały się na wschód w walce z wojskami niemieckimi, a 
następnie, do września 1920 r. uwikłały się w walki rosyjskiej wojny domowej456.  

Tymczasem Masaryk przybył do Rosji, a przebywając w Piotrogrodzie w 
listopadzie 1917 r. był on świadkiem bolszewickiego zamachu stanu, z którego jednak 
wyciągnął błędne wnioski. Jako zagrożenie dla zmian politycznych postrzegał sam 
Rząd Tymczasowy pod przewodnictwem Aleksandra Kierenskiego, nie zaś 
bolszewików Lenina. Jednocześnie podejmował wysiłki dotyczące przerzucenia 
czeskich oddziałów, liczących ok. 40 tys. żołnierzy z Rosji do Francji, a najbardziej 
obawiał się użycia ich przeciw bolszewikom. Zdaniem Krystlika oddziały te mogły 
zdusić przewrót bolszewicki w zarodku zdobywając Piotrogród457. Odwrotne zdanie 
mieli Štefánik, Kramář, Voska, Dürich i Beneš; wkrótce  Masaryk zdyskredytował 
Düricha pomówieniami i usunął z Rady Narodowej458.  

W przedłożonym prezydentowi Wilsonowi memorandum Masaryk 
zaproponował uznanie władz bolszewickiej Rosji i udzielenie jej gospodarczej pomocy 
i oświadczył: „Będziemy wobec bolszewików lojalni, ponieważ kochamy Rosję  i 

chcemy, aby była silną i wolną demokracją”. W 1920 r. w przemówieniu do żołnierzy, 
wygłoszonym z okazji Dnia Św. Wacława powiedział: „Na obczyźnie uświadomiłem 

sobie, że moja działalność dyplomatyczna nie będzie skuteczna, jeśli nie znajdzie 

oparcia w zbrojnej walce mojego narodu. Dlatego zdecydowałem się was 

zorganizować”. Tymczasem Masaryk nie brał bezpośredniego udziału w formowaniu 
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Legionu, a o jego istnieniu dowiedział się, gdy już walczył na froncie. Wszelkie 

konflikty legionistów z bolszewikami postrzegał jako intrygi agentury austriackiego i 

niemieckiego wywiadu459.  

Jak wspomniano, na prośbę wysłannika prezydenta USA, Woodrowa Wilsona 

Tomasz Masaryk napisał wspomniane wyżej, wiernopoddańcze memorandum o 

sytuacji w Rosji. W jego efekcie Wilson wstrzymywał się ze spotkaniem z Masarykiem 

przez kilka tygodni, a 24 czerwca 1918 r. uchwalił własne memorandum o 

bezwarunkowym uznaniu niezależnej Polski, Czechosłowacji i Jugosławii. 

Jednocześnie USA nie uznały rządu z Masarykiem na czele z powodu jego 

probolszewickich skłonności. To zmusiło go do ogłoszenia wystąpienia oddziałów 

Legionu Czechosłowackiego przeciw bolszewikom i wezwania do zbrojnej interwencji 

w Rosji. W celu unormowania jego statusu, rząd francuski uznał oddziały za część 

armii francuskiej, a w połowie lutego 1918 r. przedstawiciele Czechosłowackiej Rady 

Narodowej, dowództwa Korpusu Czechosłowackiego, Ententy w Rosji i Rady 

Komisarzy Ludowych podpisali porozumienie dotyczące ewakuacji tych wojsk z 

Ukrainy i Rosji Sowieckiej. W jego wyniku ponad 40 tys. żołnierzy miało być 

ewakuowanych Koleją Transsyberyjską do Władywostoku, a stamtąd drogą morską do 

Europy
460

.  

Sytuacja polityczna Korpusu zmieniła się po podpisaniu 3 marca 1918 r. przez 

rząd sowiecki separatystycznego traktatu pokojowego z Państwami Centralnymi w 

Brześciu Litewskim. Na polecenie Józefa Stalina 9 kwietnia 1918 r. jego oddziały 

miały być rozbrojone, a zadanie to mieli wykonać zrewoltowani żołnierze sowieccy 

narodowości niemieckiej i austriackiej, b. jeńcy, którzy po 1917 r. znaleźli się w 

międzynarodowych oddziałach Armii Czerwonej. Doprowadziło to do otwartego buntu 

wojsk, które opanowały Kolej Transsyberyjską i dzięki temu posuwały się na wschód 

obalając władze bolszewickie w zajmowanych kolejno miastach Rosji na rzecz władz 

eserowsko-mienszewickich. W konsekwencji buntu władze sowieckie zostały 

zmuszone do utworzenia Frontu Czechosłowackiego, zwanego też Uralskim. Na czele 

jego wojsk stanęli kolejno: Aleksandr Miasnikow, a następnie Joachim Vacetis, jednak 

koncentracja wojsk na froncie zaczęła się dopiero w czerwcu 1918 r.461. Tymczasem 

walki były coraz bardziej zażarte, Czesi zaczęli też ingerować w sprawy wewnętrzne 

Rosji, co m.in. doprowadziło do ujawnienia się w zajętej przez nich Samarze Komitetu 

Posłów do Konstytuanty (Komucz), na czele którego stanął przedstawiciel Partii 

Socjalistów Rewolucjonistów – Władimir Wolski. Komucz ogłosił demokratyczne 

rządy na zarządzanych przez siebie obszarach Rosji i ściśle współpracował z 
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 J. Kvasnička, Československé légie v Rusku 1917-1920, Bratislava 1963.  
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Korpusem. Tymczasem jego oddziały 29 czerwca zajęły – przy pomocy japońskich i 
brytyjskich desantów morskich – Władywostok462.               

Na początku 1918 r. sowiecki rząd zarządził ewakuację części carskiego 
skarbca do Kazania, gdzie  od 6 sierpnia tegoż roku stacjonowały też jednostki 
czechosłowackie. Ówczesny naczelnik finansowy czechosłowackich wojsk w Rosji, a 
późniejszy dyrektor Legiobanku – František Šíp zamierzał oficjalnie przejąć 2000 
pudów złota przeznaczonego na emisję czechosłowackiej waluty463. Cały skarb liczył 
61500 pudów złota, kosztowności ze srebra, platyny, irydium i diamentów i innych 
kamieni oraz kilka wagonów worków rubli w banknotach wraz matrycami i 
urządzeniami do ich druku. Do przewiezienia tego potrzeba było co najmniej 100 
wagonów, ale po kilkunastu miesiącach zorganizowano 28. Jednak tylko jednej nocy z 
12/13 stycznia 1920 r., mimo ochrony, zginęło 13 skrzyń ze złotem, a 1 marca pojawiły 
się oddziały Armii Czerwonej. Tego dnia powstała też sowiecko-czechosłowacka 
komisja mieszana, której zadaniem było przekazanie skarbu władzom sowieckim. Z 
protokołu przekazania wynikało, że było 5143 skrzyń oraz 1678 
wojskowych  tłumoków, jednak w dokumentach brakowało informacji na temat ich 
zawartości; wiadomo tylko, że czechosłowaccy żołnierze za wszystko płacili plikami 
rubli, które prawdopodobnie sami drukowali w specjalnie przygotowanych wagonach. 
W Kazaniu, w ręce legionistów czechosłowackich wpadł także państwowy skarbiec 
rumuński, który został przewieziony do Samary w trzech pociągach, jednak cały 
ładunek zniknął bez śladu – podobno miał być przekazany dowódcy Legionu 
Czechosłowackiego464. 

Tymczasem na skutek ofensywy adm. Aleksandra Kołczaka rosyjski skarbiec 
przechwycili żołnierze jego oddziałów, niestety w wyniku ofensywy Armii Czerwonej 
musiał się wycofać, a do przewiezienia skarbu Koleją Transsyberyjską użyto 
specjalnego pociągu. Po drodze kontrolowanej przez oddziały czechosłowackie, skład 
ulegał kilku awariom, które – choć nie ma na to dowodów – prawdopodobnie nie były 
przypadkowe. W trakcie transportu ze 124 skrzynek zniknęło osiem. W czerwcu 1919 r. 
czechosłowacki minister finansów, Alois Rašín wydał poselstwu do Rosji instrukcję, 
aby za wszelką cenę skarbiec carski trafił do Pragi. Podobne instrukcje przekazał 
dowództwu Legionu z Paryża Edward Beneš z tą różnicą jednak, że złoto miało zostać 
przewiezione do Władywostoku, gdzie miało czekać na decyzję państw 
sprzymierzonych. Ostatecznie wszystko lub prawie wszystko zostało przekazane 
bolszewikom –różne źródła podają liczby od 18 do 28 wagonów i tonażu 18-20 
pudów465.  

                                                           
462

 Ibidem, s. 33-34. 
463

 Pudy – miary używane w Rosji do 1918 r., 1 pud = 16,38 kg. 
464

 Zob. S. Motl, Ukradli češi ruské zlato?, Reflex 43/2006; por. T. Kristlik, op. cit., cz. 1 – 

zvedavec.org [dostęp: 12 XII 2012]. 
465 Ibidem. 



 

  

174 

W szeregach Legionu Czechosłowackiego istniał też Oddział Techniczny, jako 
specjalny organ dowództwa wojsk czechosłowackich w Rosji, który zarządzał 
syberyjskimi kopalniami, handlował surowcami, skupiał metale szlachetne i biżuterię, 
wełnę, kauczuk, korzenie, itp. Na czele oddziału stał szef sekcji politycznej dowództwa 
Legionu, František Šíp. W dokumentach sztabu 1 dywizji zawarto informację, że latem 
1920 r. doszło do tajnego transportu 750 skrzyń statkiem „Sheridan” z Władywostoku 
do Triestu, a potem pociągiem sanitarnym pod łóżkami żołnierzy umysłowo chorych do 
kraju. W liście do stryja Šíp pisał: „...złowiłem w tym czasie trochę złota/.../ Złoto, rzecz 

jasna, kupowałem w na rachunek Legiobanku w drobnych partiach i zaczynam ci to 

wysyłać. Na razie wyślę trzy skrzynie rożnymi statkami...”466.  
W 1918 r. na Syberii, powstał Bank Czechosłowackich  Legionistów –

Legionbank z kapitałem założycielskim w wysokości 18 mln franków francuskich, 
pochodzących z dopłaty francuskiej armii dla żołnierzy biorących żołd w tej walucie 
oraz 7,5 mln rubli z czegoś co było odpowiednikiem wojennej kasy oszczędności. 
Rzecz jasna, z tego żołdu żołnierze nie zobaczyli nawet centyma. Legiobank miał swoje 
oddziały w Harbinie, Władywostoku, Tokio, Szanghaju, Manilii, Singapurze, Trieście i 
Pradze, a jego szefem został wspomniany František Šíp. Tylko w Rosji bank zatrudniał 
254 osoby. Całością zarządzała Czechosłowacka Centralna Komisja Gospodarcza we 
Władywostoku (ostatnia nazwa z kilku), potocznie zwana Centrokomisją, mająca 
jeszcze więcej oddziałów, niż Legiobank. Jego celem był skup wszystkiego, co 
produkowano  wzdłuż przebiegu linii transsyberyjskiej i dalej wynajętymi statkami 
przez Władywostok i w zaplombowanych wagonach, prawdopodobnie na podstawie 
sfałszowanych listów przewozowych koleją do CSR. Wspomniana komisja zarządzała 
ogromnym majątkiem wojskowym, który później likwidowała, stając się ogromnym 
przedsiębiorstwem obracającym miliardami w różnej walucie bez żadnej kontroli, a 
oficjalny bilans jej wykazał stratę  68 mln koron. Ciemną kartą czechosłowackich 
wojsk w Rosji jest sprawa przekazania adm. Kolczaka i jego sztabu, którzy oddali się 
Czechom pod ochronę – bolszewikom w Irkucku.  W myśl umowy o przymierzu 
podpisanej z bolszewikami 7 lutego 1920 r., wojska czechosłowackie za możliwość 
odjazdu do Władywostoku zobowiązały się przekazać ich władzom sowieckim wraz z 
carskim złotem467. W momencie podpisania tej umowy los ich był przesądzony – mieli 
zostać rozstrzelani, a przed strzałem Kolczak miał krzyknąć: „Spasibo wam 

czechosobaki
468 . W okresie do 2 września 1920 r. wszyscy żołnierze Korpusu 

Czechosłowackiego opuścili drogą morską rosyjski Daleki Wschód i przez Europę 
Zachodnią dotarli do Czechosłowacji, gdzie weszli w skład formowanej Armii 
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175 

Czechosłowackiej. Z ogarniętej wojną domową Rosji w 1920 r. ewakuowano przez 

Syberię i rosyjski Daleki Wschód 56,459 żołnierzy i 11,271 osób cywilnych, jednak w 

walkach w Rosji poległo 4112 żołnierzy Korpusu469.  

Drugim obszarem, na którym w latach wojny 1914-1918 były formowane 

oddziały czechosłowackie była Europa Zachodnia, głównie Francja i Włochy. Wkrótce 

po wybuchu wojny, 23 sierpnia 1914 r. we francuskiej miejscowości Bayonne powstała 

I kompania „Nazdar”, która weszła w skład batalionu C-2 pułku piechoty Legii 

Cudzoziemskiej. W skład tego oddziału weszli głównie Czesi, członkowie „Sokoła” i 

Towarzystwa Socjaldemokratycznego „Równość”, działający w Paryżu. Po raz 

pierwszy kompania wzięła udział w walkach 23 października 1914 r. na froncie 

francusko-niemieckim, w okolicach Champagne w szeregach Dywizji Marokańskiej. 

Kompania licząca 250 członków odznaczyła się głównie w bitwie pod Arras, stoczonej 

9 maja 1915 r., w której doznała znacznych strat (poległo co najmniej 42 żołnierzy). Po 

kolejnych ciężkich stratach pod Arras, doznanych 16 maja 1915 r. batalion C-2 został 

rozwiązany, zaś kompania „Nazdar” przestała istnieć jako czeska jednostka, a jej 

żołnierze zostali oddelegowani do różnych jednostek Legii Cudzoziemskiej. Podobny 

los spotkał również żołnierzy polskiego oddziału, sformowanego w 1914 r. w Bayonne, 

który także w walkach pod Arras doznał znacznych strat, a po proteście ambasady 

rosyjskiej w związku ze zgodą rządu francuskiego na jego utworzenie został 

rozformowany, a żołnierze wcieleni do oddziałów Legii Cudzoziemskiej470. 

Na mocy dekretu prezydenta Republiki Francuskiej Rajmonda Poincaré’ego z 

19 grudnia 1917 r. została utworzona Czechosłowacka Brygada Strzelecka. Jej 21 pułk 

był sformowany już 12 stycznia 1918 r. w Cognac głównie spośród Czechów, którzy 

jako żołnierze CK Armii Austro-Węgier dobrowolnie poddali się do niewoli serbskiej i 

zaciągnęli się ochotniczo do armii serbskiej. Wobec klęski militarnej Serbii i okupacji 

jej terytorium przez wojska Państw Centralnych jesienią 1915 r. w jej szeregach 

wycofali się oni do Albanii, a stamtąd do Włoch i Francji, gdzie w 1917 r. do 

formowanej CBS dołączyli czescy żołnierze Legii Cudzoziemskiej. W 1918 r. pułk ten 

wyróżnił się w walkach pod Terron. W dniu 20 maja 1918 r. w Jarnac został też 

sformowany 22 pułk, którego bazę stanowili czechosłowaccy ochotnicy 

przetransportowani z Rosji oraz jednostki rezerwowe 21 pułku. Nowo sformowany pułk 

walczył przede wszystkim w regionie Vouziers. Obydwa pułki brygady złożyły 

przysięgę wojskową i odebrały sztandar z rąk prezydenta Francji w dniu 30 czerwca 

1918 roku w Darney
471

. 

Do końca wojny sformowano jeszcze 23 i 24 pułki, składające się głównie z 

Czechów i Słowaków, przybyłych z USA i Kanady oraz pozostałych czechosłowackich 
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żołnierzy Legii Cudzoziemskiej. Efekty formowania tych wojsk były znaczne: podczas 
transportu z Francji do Czechosłowacji w styczniu 1919 r. brygada liczyła 9,600 
żołnierzy. W walkach we Francji poległo 630 czechosłowackich legionistów. Po 
powrocie do kraju brygada została wyposażona w broń ciężką i przekształcono ją w 5 
dywizję, która odznaczyła się przede wszystkim w walkach z Polską o Śląsk Cieszyński 
i z Węgrami na Słowacji w 1919 r.472. 

Drugim ośrodkiem formowania oddziałów czechosłowackich podczas 
pierwszej wojny światowej były Włochy, które w kwietniu 1915 r. przystąpiły do 
wojny po stronie Ententy, chociaż pierwotnie były w sojuszu z Niemcami i Austro-
Węgrami. W dniu 17 stycznia 1917 r. w obozie jenieckim Santa Maria Capua Vetere 
pod Neapolem został powołany Czechosłowacki Korpus Ochotniczy bazujący na 
ideałach czeskiego sokolstwa, jednakże rząd włoski nie zezwolił na sformowanie 
czechosłowackich jednostek bojowych. W tej sytuacji jego członkowie byli angażowani 
do różnych prac. Ich sytuacja zmieniła się dopiero po klęsce wojsk włoskich pod 
Caporetto w październiku 1917 r., po której zaczęto formować czechosłowackie 
oddziały zwiadowcze w szeregach włoskich oddziałów liniowych473. 

Po dyplomatycznych staraniach gen. Ratislava M. Štefánika, 27 kwietnia 1918 
r. rząd włoski wyraził zgodę na sformowanie samodzielnych jednostek wojsk 
czechosłowackich we Włoszech, a do czerwca 1918 r. została tam utworzona 6 dywizja 
w składzie czterech pułków, która odznaczyła się w bitwie nad Piawą. Po powstaniu 
kolejnych dwóch pułków we wrześniu 1918 r. powstała 7 dywizja oraz Korpus, w skład 
którego weszło sześć pułków strzeleckich (31, 32, 33, 34, 35 i 39) i pułk artyleryjski, 
który zasłynął w bitwie na górze Doss Alto koło Padwy, stoczonej 21 września 1918 r. 
Podczas walk na froncie włoskim w 1918 r. poległo 355 żołnierzy, a kolejnych 55 
zostało rozstrzelanych po wzięciu do niewoli przez armię austro-węgierską za zdradę 
państwa. Pod koniec 1918 r. wojska Korpusu Czechosłowackiego we Włoszech liczyły 
20,000 żołnierzy, a w końcu grudnia tr. jego oddziały przyjechały do kraju i weszły w 
skład Armii Czechosłowackiej, zaś w 1919 r. wzięły one udział w walkach przeciwko 
wojskom węgierskim na Słowacji474.  
 

3.3 Geneza i rozwój kwestii słowackiej do 1919 r.  

 

W cieniu toczącej się pierwszej wojny światowej, gabinetów tajnych służb, 
wielkiej polityki i interesów finansowych, wśród czeskich i słowackich elit 
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politycznych dojrzewała koncepcja utworzenia wspólnego państwa. Jednak 

podstawowym warunkiem osiągnięcia tego celu była klęska polityczno-militarna i 

rozpad, ewentualnie federalizacja Austro-Węgier. Ze względu na tematykę będzie nas 

interesować głównie Słowacja w kontekście rewolucji węgierskiej 1919 r. 

Pojęcie Słowacji pojawiło się po raz pierwszy pod koniec XVIII w. Oznaczało 

obszar między Karpatami, Cisą i Dunajem określany też jako Górne Węgry
475

. Przez 

wieki ludność zamieszkująca te tereny żyła pod panowaniem węgierskim – zarówno 

przed, jak i w czasie istnienia monarchii habsburskiej. Zarówno geneza nacjonalizmu 

słowackiego, jak i kształtowanie się świadomości narodowej były związane z ruchami 

separatystyczno-emancypacyjnymi Słowaków wobec Węgier, chociaż pierwszymi 

przejawami myśli o zmianach sytuacji polityczno-prawnej były koncepcje idei federacji 

z Węgrami na prawach równorzędnego podmiotu lub bezpośredniej podległości Austrii, 

które to rozwiązanie proponowali niektórzy parlamentarzyści. Słowacy stanowili 

największą grupę narodową wśród nacji słowiańskich, zamieszkujących obszar 

Królestwa Węgier – w 1910 r. ich liczba wynosiła 1,960 tys. osób, co stanowiło 9,4 

proc. wszystkich mieszkańców Zalitawii
476

.  

Stosunkowo niski przyrost Słowaków wynikał częściowo z polityki 

systematycznej madziaryzacji, którą prowadziły władze węgierskie, a częściowo z 

ruchów migracyjnych Słowaków, zarówno wewnętrznych, jak i emigracji zamorskiej 

„za chlebem”, głównie do USA. Ponadto Węgrzy zaliczali ludność słowacką do tzw. 

narodu chłopskiego, czyli niehistorycznego, traktując go jako lud chłopski – sami 

Słowacy w pewnym stopniu to potwierdzali, ponieważ zaledwie 8 proc. tej grupy 

narodowej zamieszkiwało w miastach a 48 proc. na wsiach pracując na roli, a 

inteligencja słowacka stanowiła zaledwie 1,2 proc. ogółu ludności tej grupy narodowej. 

Tak niski wskaźnik inteligencji przekładał się na ilościowy i procentowy udział tej 

grupy społecznej w życiu. Historyk francuski, Ernest Denis obliczył, że np. w urzędach 

państwowych stosunek ten wynosił na korzyść Węgrów 1,4:96,2 proc., analogicznie 

było w urzędach komitackich – 2,2:96,6 proc., w szkołach ludowych stosunek ten 

wynosił 7,7:87,3 proc., w średnich 1,6:95,7 proc. Wszędzie dominowali Węgrzy, co nie 

pozostało bez wpływu na madziaryzację ludności słowackiej 477 . Również podziały 

religijne wśród ludności słowackiej: 71 proc. katolików i 29 proc. protestantów 

wpływały na różnicę w kwestiach dotyczących rozwoju cywilizacyjnego i 

gospodarczego ziem słowackich, gdyż protestanci byli bardziej liberalni i otwarci na 

nowe rozwiązania w przeciwieństwie do zachowawczych postaw, ugruntowanych przez 

                                                           
475 A. Wolff-Powęska, Oswojona rewolucja, Poznań 1998, s. 228. 
476 J. Ciągwa, Słowacka ideologia narodowa na przełomie: Ludovit Śtur (1834-1856), praca 
doktorska niepublikowana, s. 173-174; por. T. Kopyś, Kwestia narodowościowa na ziemiach 
Korony Świętego Stefana w latach 1867-1918, Kraków 2001, s. 84. 
477 Zob. J. Ciągwa, Słowacka ideologia narodowa na przełomie: Ludovit Śtur (1834-
1856), praca doktorska niepublikowana. 
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konserwatywnych w większości katolickich duchownych, zwłaszcza na wsi i w małych 
miasteczkach. Podobnie rzecz się miała w kwestii rozwoju słowackiego ruchu 
narodowego, np. na współpracę z Czechami otwarci byli bardziej protestanci, niż 
katolicy. Analogiczny wpływ na elity Czech, Moraw i większych miast Słowacji miała 
kultura i elity niemieckie478. Wreszcie nie bez znaczenia był fakt masowej emigracji 
Słowaków ze wschodniej części kraju „za chlebem”, głównie do Kanady i USA – 
niektórzy badacze podają, że w latach 1870-1914 w Cleveland i Pittsburghu w USA 
mieszkało ok. 500 tys. słowackich emigrantów 479 . Powyższe czynniki ujemnie 
wpływały na rozwój i umacnianie narodu słowackiego.     

Poczucie tożsamości narodowej Słowaków zaczęło się kształtować w latach 40-
tych XIX w. i było dużą zasługą duchownego ewangelickiego Ľudovita Štúra. 
Zauważał on wprawdzie różnice między Słowakami a Czechami, ale nie w kategoriach 
wrogości narodowej typu nacjonalistycznego. W tym kontekście, w 1844 r. pisał na 
temat społeczeństwa słowackiego i jego języka, że: „… uciekamy się do mowy naszej 

słowackiej nie z niechęci do czeskich braci, ale uciekamy się do niej dlatego, że 

dostrzegamy w niej główne narzędzie duchowego zjednoczenia i przebudzenia naszego 

rozbitego plemienia”
480

. Mimo takiej deklaracji Ľ. Štúra w latach 40. XIX w. doszło do 
poważnego kryzysu w relacjach słowacko-czeskich, który został przezwyciężony 
dopiero pod koniec XIX w. za sprawą działalności ruchu postępowej młodzieży, która 
pod koniec XIX i na początku XX w. zaczęła kontaktować się z ludnością słowacką. 
Owe kontakty stworzyły szeroką płaszczyznę do porozumienia młodych Słowaków i 
Czechów, co w konsekwencji doprowadziło do narodzin czesko-słowackiej idei 
państwowej, które w 1918 r. doprowadziły do powstania Czechosłowacji481.  

Ľudovit Štúr – jak większość ówczesnych działaczy słowackich – był 
zdecydowanym przeciwnikiem władz węgierskich, co niejako „z urzędu” stawiało go 
na pozycjach poglądów słowianofilskich, zorientowanych na carską Rosję, jako 
państwo deklarujące obronę Słowian. W związku z tym uważał, że Słowacy powinni – 

                                                           
478

 Ibidem, s. 84-86. Na temat problemów z tożsamością narodową Słowaków pisze w swojej 

pracy Radosław Zenderowski, który wyróżnił kilka czynników, które wpłynęły na stosunkowo 

późne ukształtowanie się tej świadomości: polityczno-ustrojowy (panowanie węgierskie i 

polityka madziaryzacji), socjopolityczny i socjoekonomiczny (brak silnej warstwy szlacheckiej 

jako czynnika kreującego rozwój inteligencji słowackiej de facto zignorowany przez Węgrów), 

wyznaniowo-językowy, polityczno-kulturowy (panslawizm), geograficzny i geopolityczny 

(położenie geograficzne i czynnik rosyjski) i demograficzny (liczebność, rozproszenie, 

asymilacja Słowaków)  – zob. R. Zenderowski, Nad Tatrami błyska się… Słowacka tożsamość 
narodowa w dyskursie politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004), Warszawa 2007, s. 

143-156.   
479

 Zob. J.A. Mikuš, J.M. Kirbaum, Slovakia end Cultural Background, Toronto 1971, s. 13; por. 

R. Zenderowski, op. cit., s. 151. 
480

 M. Krajčovič, Maďari a problémy náronej identity Slovákov v 19. Staronči, „Historické 

štúdie” 1996, nr 37, s. 49-68 – cyt. za: ibidem, s. 168. 
481 Ibidem.  
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jako alternatywę wobec niesłowniańskich Węgrów – przyjąć kulturę i język rosyjski, a 
im bardziej był on ze swoimi poglądami ignorowany przez dwór w Wiedniu, tym 
bardziej szukał zbliżenia z Rosją. Niestety, ubocznym efektem jego prorosyjskich 
poglądów było porzucenie idei demokratycznych na rzecz nacjonalizmu, jako formy 
obrony wszystkiego, co słowackie przeciwko madziaryzacji Słowaków; nie był on w 
tym czasie jedynym politykiem, który wybrał myśl nacjonalistyczną, jako formę obrony 
wartości, które uważał za swoje, tj. słowackie przed polityką narodowościową, 
prowadzoną przez rząd madziarski w Budapeszcie. W tym kontekście ważne okazały 
się narodowe symbole, jak np. rzeki i góry oraz słowacka historia i jej bohaterowie, 
apostołowie Słowian – św. Cyryl i Metody, kult Wielkiej Morawy, a także narodowa 
tradycja, przyroda i ziemia słowacka482.          

Adwersarzami poglądów Ľ. Štúra byli zwolennicy nacjonalizmu 
madziarskiego, jako formy asymilacji państwowej narodów niesłowiańskich. Według 
opinii historyków węgierskich, idee młodego ruchu słowackiego opierały się na 
bezkrytycznym oddaniu się w geopolityczną protekcję Rosji w ramach idei 
panslawizmu, co znacznie utrudniało możliwość porozumienia słowacko-węgierskiego. 
Kolejną tego przyczyną był rozwijający się nacjonalizm, zarówno słowacki, jak i 
węgierski 483 . Myśl nacjonalistyczna Słowaków narodziła się pod wpływem 
niemieckiego romantyzmu, głównie teorii o narodzie autorstwa Johanna G. Herdera, 
który utożsamiał naród z ludnością mówiącą po słowacku. Pierwsi myśliciele 
narodowego ruchu słowackiego, będący pod wpływem Jana Kollara – poety, który 
kształcił się od 1817 r. w Jenie – zdecydowanie oddzielali pojęcie natio od patria, gdyż 
u Węgrów pojęcie narodu było oparte na idei narodu historycznego, za który uważała 
się węgierska szlachta, arystokracja i elita rządząca484. W kwestii słowackiej większą 
rolę posiadał język oraz wiara w istnienie czegoś rodzaju słowiańskiej interlingua, niż 
poczucie narodowej odrębności. Działalność znanego slawisty Jana Herkela miała na 
celu stworzenie takiego właśnie języka wszystkich Słowian. W 1825 r. npisał on nawet 
pracę propagującą tę ideę, którą zatytułował Elemente universalis linguae Slavicae. 
Pozwalało to pierwszym przywódcom, a jednym z nich był odłam „czesko-słowacki”. 
Pojęcie narodu zawsze wyraźnie było ograniczane do rozumienia go w sensie 
politycznym. Na początku XIX w. państwo było dla Słowaków sztucznym tworem, 
stworzonym przez ludzi dla własnej potrzeby, podczas gdy naród jako i coś 
organicznego i boskiego wydawał się wieczny. Zwolennikami idei czecho-słowackiej 
była głównie inteligencja słowacka wyznania ewangelickiego, natomiast idea 

                                                           
482

 Ibidem s. 169-181. 
483

 T. Kopyś, Kwestia narodowościowa…, op. cit., s. 84; por. E. Aratȯ, A Ṡtŭr-vezette szlovák 
Mozgawom 1848-1849, Budapest 1972.   
484 Zob. P. Brock, The Slovak National Awekening, Toronto-Bufallo 1976, s. 37-39 – cyt. za: T. 

Kopyś, Kwestia narodowościowa…, op. cit., s. 85. 
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słowiańska, w tym przyjaźń z Czechami była uszeregowana według następujących 
priorytetów: Słowacy, idea czechosłowacka, Słowiańszczyzna485. 

Podstawą świadomości narodowej jest jego historia, wiara, kultura i język. Na 
tym tle duże zasługi w podniesieniu rangi języka słowackiego położył Martin Hattala, 
który poszerzył badania i wiedzę dotyczącą języków słowiańskich. Popierał też rozwój 
kontaktów pomiędzy instytucjami naukowymi narodami słowiańskimi. Kontakty 
pomiędzy carską Rosją a narodami słowiańskimi w Europie umacniały się, potęgując 
tym samym obawy i osamotnienie Węgrów486. W okresie Powstania Węgierskiego 
1849 r. przywódcy słowaccy poszukiwali możliwości uzyskania szerokiej autonomii w 
obrębie państwa węgierskiego, jednak polityka szlachty węgierskiej, stojącej na czele 
powstania była nieprzejednana, w czego konsekwencji Słowacy nie uzyskali szerszych 
koncesji narodowych. Jedynym ustępstwem rządu była zgoda na publikację gazety 
Priatel ludu – bardzo popularnej wśród ludności wiejskiej. Po 1849 r. słowaccy 
przywódcy docenili potrzebę silnych związków z innymi narodami słowiańskimi, co 
było istotne wobec przewagi madziarskiej487 . Ze strony czeskiej Božena Nemcova 
zaczęła też nawiązywać kontakty ze Słowakami. Z kolei na Słowacji ksiądz Ján Palárik, 
który był zwolennikiem utrzymania niezależności Słowaków i kształtowania ich 
odrębnej tożsamości narodowej, pisał: „Takiej ofiary nie mogą od nas żądać nawet 
mądrzejsi od nas Czesi. Oddamy im wszystko, serca, poparcie, miłość braterską, ale 
naszego języka słowackiego dać nie możemy […] Bez języka słowackiego, Slowak 
przestaje być Słowakiem” 488 . Wielu Słowaków współpracowało z językoznawcami 
czeskimi, którzy, jak np. Józef Jungmann, Jan Kollar i historyk Pavol Jozef Šafarik a w 
późniejszym okresie również pisarz Pavol Orszagh-Hviezdoslav – przysłużyli się do 
rozwoju języków obu narodów oraz świadomości narodowej Czechów i Słowaków489.  

Słowacka świadomość narodowa legła u podstaw wspomnianego powstania 
słowackiego podczas Wiosny Ludów 1848 r., skierowanego przeciw władzom 
węgierskim. Wywołali je członkowie Słowackiego Korpusu Ochotniczego, którzy 
zbiegli z Królestwa Węgier po wybuchu powstania w Wiedniu. Celem słowackich 
patriotów było uzyskanie od Węgier praw narodowych i politycznych dla kraju. 
Podczas zjazdu słowackich patriotów 10 maja 1848 r. w Liptowskim Św. Mikulaszu 
obecni przyęli Żądania Narodu Słowackiego, które były następujące:  
 
- ustanowienia ogólnokrajowego sejmu na cały obszar Uhorska, w którym byłyby 
reprezentowane wszystkie narody zamieszkujące na jego obszarze; 
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 Ibidem. 
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 Ibidem.  
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 Ibidem. 
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- ustanowienia przy sejmie krajowym osobnych sejmów narodowych z kompetencjami 
w zakresie spraw narodowych i ogólnopaństwowych; 
- wyznaczenia granic etnicznych każdego narodu nie tylko w interesie sejmów 
narodowych, ale i w celu organizacji administracji lokalnej; 
- utworzenia słowackich oddziałów narodowych ze słowackimi dowódcami i 
obowiązującym językiem słowackim – miały być one do dyspozycji słowackich 
organów politycznych, jako zabezpieczenie praw narodu słowackiego; 
- pozwolenia na używanie słowackiej symboliki narodowej, jako wyrazu słowackiej 
samodzielności politycznej; 
- przyznania wszystkim obywatelom równych, czynnych i biernych praw wyborczych; 
- zabezpieczenia podstawowych praw i wolności obywatelskich, a także wolności prasy 
i zakładania drukarni bez kaucji i cenzury, swobody zgromadzeń oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa w podróżach po kraju490.    
 

Na przełomie sierpnia i września 1848 r. zaczęła też konstytuować się 
Słowacka Rada Narodowa, która 16 września 1848 r. oficjalnie rozpoczęła swoją 
działalność. Była ona pierwszą reprezentacją polityczną narodu słowackiego oraz 
kierowniczym organem z prerogatywami ustawodawczo-wykonawczym. Tym samym 
spełnione zostały dwa warunki zaistnienia i bytu nowoczesnego narodu – jeszcze w 
1843 r. władze oficjalnie zadekretowały język narodowy, co oznaczało swoisty rozwód 

Słowaków z Czechami jako jednego narodu, a w 1848 r. zdefiniowano też – choć 
jeszcze niezbyt precyzyjnie – terytorium Słowacji. Władze w Budapeszcie uznały, że 
nie należy zajmować się nimi, wydając też nakaz aresztowania Ľ. Štúra, J. Hurbana i 
M. M. Hodžy, którzy ewakuowali się do Pragi i wprowadziły stan wyjątkowy na 
Słowacji, wysyłając tam dodatkowe oddziały wojskowe w obawie przez rozruchami 
antyrządowymi491. 

Oprócz żądań natury politycznej Słowacy wysunęli postulaty o charakterze 
społeczno-bytowym, zwłaszcza żądano zwolnienia chłopów z zależności feudalnej od 
właścicieli ziemskich i nadania im ziemi. Sprawa ta była o tyle ważna, że Słowacy byli 
narodem o podłożu ludowym, związanym z pracą na roli i w przeciwieństwie np. do 
Węgrów, Rumunów, Polaków i Chorwatów nie mieli ziemiaństwa, czy np. w stosunku 
do Czechów – mieszczaństwa. Można stwierdzić, że w wypadku dziejów narodu 
słowackiego kwestie narodowe i społeczne są silnie ze sobą związane, dlatego też 
trudno jest wyraźnie oddzielić jedne od drugich492.        

                                                           
490 Na temat Powstania Słowackiego lat 1848-1849 zob.: J. Hučko, Revolučné roky 1848-1849 a 

Slováci, „Studia Academica Slovaca” 1998, nr 27, s. 71-72.     
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 R. Zenderowski, op. cit., s. 182-183. 
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 Zob. Z. Krekovičová, Od obrazu pasterza w folklorze słowackim do symbolu narodowego, w: 

Symbole słowiańskie – symbole narodowe, pod red. M. Maj i C. Robotyckiego, „Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Prace Etnograficzne” 1999, z. 35, s. 69-83.    
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Ponieważ postulaty autonomii Słowaków w ramach Uhorska zostały odrzucone 
przez władze węgierskie, wybuchło słowackie powstanie narodowe. W czasie walk 
powstańcom udało się zająć kilka rejonów Słowacji i wzniecić bunt chłopów przeciwko 
Węgrom w Březovej. Po krótkich walkach oddziały węgierskie jednak wyparły 
powstańców na Morawy i stłumiły rozruchy, natomiast rozbrojony korpus słowacki 
został reaktywowany pod dowództwem austriackim, które wykorzystało go do walk 
przeciw powstańcom węgierskim w 1849 r. 493 . W walkach przeciwko wojskom 
węgierskim uczestniczyli też liczni ochotnicy spośród narodów niemadziarskich: Czesi, 
Polacy, Chorwaci i Serbowie 494 . Niestety, Słowacy często nie do końca jeszcze 
rozumieli ideę walki narodowo-wyzwoleńczej, lecz traktowali powstanie w kategoriach 
walk słowiańsko-madziarskich (niesłowiańskich). W ówczesnym układzie społeczno-
politycznym niepodległość Słowacji wydawała się być przedwczesną, gdyż znaczna 
część ludności szybko wycofała się z walk. W tej sytuacji elity słowackie zwróciły się o 
pomoc i obronę do Wiednia, ponieważ rewolucja węgierska była wymierzona przeciw 
władzy Habsburgów na Węgrzech495.     

W latach 1848-1849 okazało się, że ówczesne słowackie elity narodowe były 
jeszcze zbyt słabe, aby wziąć udział w powstaniu w takim stopniu, jak uczynili to 
Węgrzy. Zauważył to też przywódca Powstania Węgierskiego 1849 r., Ludwik 
Kossuth, stwierdzając pod adresem narodów niemadziarskich, w tym Słowaków: „Na 

Węgrzech wszystko – ziemie, prawo, historia – jest wyłącznie węgierskie. Słowacy, 

Rumuni, Serbowie i Rusini są jedynie „ludem”. Na Wegrzech tylko Węgrzy mają prawo 

i obowiązek być narodem”496. Z drugiej strony działacze słowaccy z Ľ. Štúrem też 
zauważyli obojętność znacznej części społeczeństwa słowackiego wobec idei wolnej 
Słowacji. Zarówno w sytuacji narodowościowej Węgier, jak i w obliczu 
popowstaniowych represji władz austriackich ówczesne, nader skromne elity słowackie 
miały bardzo umiarkowane oczekiwania względem władz madziarskich. Po 1849 r. 
władze węgierskie uznały Słowaków za zdrajców, a dwór wiedeński nie okazał im 
wsparcia, na które liczyli walcząc przeciwko uciskowi węgierskiemu w okresie 
powstania. Przywódcy słowaccy liczyli na to, że pamięć klęski powstańczej nie będzie 
zapomniana, co mogło oznaczać, że nie był to pierwszy i jedyny zryw wolnościowy. Po 
upadku powstania elity słowackie oczekiwały pomocy przeciwko polityce 
madziaryzacyjnej władz węgierskich ze strony rządów Austrii, Czech i Rosji – tym 
sposobem rodził się panslawizm497.   

                                                           
493 Zob. Z. Ryniewicz, Leksykon bitew świata, Warszawa 2004. 
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W okresie Wiosny Ludów po raz pierwszy pojawiła się również idea 
utworzenia federacji narodu czeskiego i słowackiego w ramach koncepcji panslawizmu, 
sformułowanej w 1826 r.498. Jednakże postulaty umiarkowanej autonomii terytorialno-
narodowej działacze słowaccy sformułowali dopiero w 1861 r. podczas Zgromadzenia 
Narodowego, które odbyło się w Turczańskim Świętym Marcinie (Turócszentmarton). 
Obrady dotyczyły głównie postulatu skromnej autonomii terytorialnej na słowackim 
obszarze językowym, określanym jako Górne Węgry. Autonomia miała objąć sprawy 
języka słowackiego w szkolnictwie podstawowym i średnim, w sądach i administracji, 
odpowiedniej reprezentacji Słowaków w parlamencie i wydzielenia na Słowacji 
oddzielnej jednostki administracyjnej pod nazwą Górnowęgierskich Okolic 

Słowackich499 . Duży wpływ na określenie granic i zakresu postulatów narodowych 
miało Memorandum „Hlas zo Slovenska”, które przygotowali dla rządu wiedeńskiego 
Štefan Marko Daxner, Ján Francisci i Jozef Miloslaw Hurban, należący do tzw. 
generacji szturowskiej

500
. Jego tekst otrzymali też najwybitniejsi przedstawiciele 

słowackiej inteligencji. Kilka miesięcy później dokument w poprawionej wersji został 
przekazany na ręce cesarza Franciszka Józefa I, jednak monarcha nie zajął się sprawą 
słowacką, przekazując ją do rozpatrzenia Węgierskiej Radzie Namiestniczej, która 
pozytywnie rozpatrzyła tylko część postulatów. 

W 1868 r. wobec środowiska tzw. starej szkoły, działaczy skupionych wokół 
autorów Memorandum 1861 r. pojawili się przedstawiciele nowej szkoły, czyli 
politycznej konkurencji słowackiej, którzy dążyli do współpracy z węgierskimi 
liberałami i demokratyzacji politycznej w Uhorsku. Słowaccy działacze narodowi 
popierali też działalność polityków serbskich i rumuńskich i przedstawiony przez nich 
projekt ustawy narodowościowej. Jednak wskutek madziaryzacji szlachty słowackiej o 
udziale elit słowackich w życiu politycznym kraju nie było mowy. Od 1872 r., na blisko 
30 lat Słowacy z powodu słabości organizacyjnej swojego ruchu opuścili parlament 
węgierski. Pomimo tego, pojedynczy, madziaryzowani przedstawiciele tego narodu 
zajmowali w nim miejsce. Kształtujący się ruch narodowy zawdzięczał swoje zdobycze 
z jednej strony działającej Turczańskim Św. Marcinie Maticy Slovenskiej, z drugiej zaś 
ukazującym się w Peszcie pismom Peśtbudinske Vedomosti i Narodnie Noviny. To 
drugie czasopismo od 1872 r. było kontynuacją Peśtbudinskich Vedomosti i ukazywało 
się na Słowacji. Od początku lat 70-tych zaczęła się organizować Słowacka Partia 
Narodowa (Slovenská národná strana), której działacze skupili się wokół 
wspomnianych czasopism; jej pierwszym przywódcą był Pauliny-Tȯth501. „Młodzi” w 

                                                           
498 A. Prazak, Kollarova myslenka slovanske wzajemnosti a Slovaci, w: Slovanskci vzajemnast, 

Praha 1938, s. 306 i 328-329. 
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 R. Zenderowski, op. cit., s. 184-185.  
500

 Zob. J. Chovanec, P. Mozolik, Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej 

repuliky, Bratislava 1994, s. 16-17; por. R. Zenderowski, op. cit., s. 185. 
501 T. Kopyś, Kwestia narodowościowa…, op. cit., s. 88. 
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1872 r. utworzyli Partię Wyrównania (Strana vyrovnania) o katolickim programie 
społecznym pod przywództwem Šimona Klempy. Ponieważ w 1875 r. doszło w jej 
szeregach do podziałów i rozpadu, na scenie politycznej pozostała SNS502.   

Naczelnym postulatem, wysuniętym przez prasę słowacką była autonomia 
Słowaków, jako narodu i przyznanie im praw narodowych, zgodnie z ustawą 
narodowościową z 1868 r. Pomimo, że słowaccy politycy szukali pomocy w obliczu 
narodowego ucisku Węgrów u władz wiedeńskich, zaś od lat 60. XIX w. również w 
Petersburgu i Moskwie, to znaleźli się również zwolennicy kompromisu z Węgrami503. 
Nurt ten reprezentował wspomniany ksiądz Ján Palárik, którego zwolennicy wywodzili 
się ze stolicy, bądź z terenów mieszanych narodowościowo. W okresie politycznego 
pasywizmu, współpracując początkowo z węgierską, inna grupa opozycyjna, pod 
przewodnictwem Jána Bobuli zażądała rewizji ustawy narodowościowej, powołania 
nowych szkół i przyznania praw językowi słowackiemu w urzędach504.  

Początkowe rozmowy w sprawie postulatów w okresie urzędowania ministra do 
spraw kultury Eótvósa, potem zaś Menyhérta Lȯnyaya nie doprowadziły do rozwiązań 
pozytywnych dla Słowaków. Los słowackiej oświaty przypieczętowała kasacja Maticy 
oraz trzech gimnazjów w Turócszentmarton, Znióyaraija (Klaštor nad Znevom) i w 
Nagyroce (Revuca) przez Kalmana Tiszę w połowie lat 70-tych XIX w. Pod wpływem 
postulatów podżupana komitatu Zȯlyom (ze stolicą w Zyolerieniu) nacjonalisty, Béli 
Grűnwalda, który po pobycie na Zachodzie, zafascynowany modelami państw 
zachodnich, rząd madziarski również zaczął propagować wprowadzenie modelu 
państwa unitarnego na Węgrzech. Zasadniczym zarzutem pod adresem zlikwidowanych 
szkół, było szerzenie przez nie ideologii panslawistycznej. Od tego momentu nie było 
już żadnej szkoły średniej, ze słowackim językiem nauczania, poza pierwszymi klasami 
gimnazjów, gdzie nauczano go jako pomocniczego505. 

W trakcie walki ze szkolnictwem słowackim, Grűnwald usuwał ze szkół 
nauczycieli narodowości słowackiej. Jednym z nich był uczący w gimnazjum w 
Besztercebanya (Bańska Bystrzyca) Martin Culen, znany obrońca praw języka 
słowackiego. Po zwolnieniu z Bańskiej Bystrzycy odszedł on do Levočy, jednak w 
1868 r. również stamtąd został usunięty. Podejrzany był o współudział w petycji 
spiskiej, z 1868 r., która była sprzeciwem wobec wprowadzenia ustroju dualistycznego. 
Jego nowym miejscem pracy było gimnazjum w Klaštore nad Znevom, a jego etat 
nauczycielski w Bańskiej Bystrzycy zajął Jan Klamarik. Był on prowincjonalnym 

                                                           
502

 R. Zenderowski, op. cit., s. 185. 
503  Zwolennicy panslawizmu zamanifestowali swój sprzeciw wobec polityki madziaryzacji 

podczas otwarcia w maju 1867 r. wystawy etnograficznej w Moskwie, której znaczna część była 

poświęcona etnografii poszczególnych krajów słowiańskich – zob. A. Giza, Slowacki ruch 

narodowy w latach 60-tych i 70-tych XIX wieku, „Czasy Nowożytne” 2000, T. IX, s. 105-125.  
504

 T. Kopyś, Kwestia narodowościowa…, op. cit., s. 88.  
505 Zob. G.G. Kemény, Iratok a nemzetiségi kérdés tőrtienetéhez Magyarországon a dualzmus 

korában, Budapest 1952, s. 426 – cyt. za: ibidem, s. 89.  
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inspektorem szkolnym, który mimo ukończenia studiów w Wiedniu i Budapeszcie był 
zwolennikiem madziaryzacji szkół narodów niemadziarskich, w tym Słowaków506.  

Wskutek narastającej madziaryzacji w latach 70-tych XIX w., działacze 
słowackiego ruchu narodowego całkowicie wycofali się z życia politycznego Zalitawii. 
Jednocześnie rozpoczęły się kontakty polityków słowackich z rosyjskimi kręgami 
kultury i polityki, a sprzyjały temu coraz bardziej umacniające się więzi kulturalne oraz 
wyjazdy na rosyjskie uczelnie. Z politycznej izolacji próbował wyrwać Słowaków 
pisarz i publicysta, Svetozar Hurban-Vajanskỳ, który w Turczańskim Świętym 
Marcinie utworzył centrum ruchu słowackiego. Nie mogło ono jednak wykazać się 
osiągnięciami z powodu sytuacji społecznej Słowaków, a rezultaty pracy niewielkiej 
grupy inteligencji nie miały większego wpływu na skromną grupę czytelników, którzy i 
tak chętnie sięgali po wydawnictwa Towarzystwa Świętego Wojciecha, założonego 
słowackich działaczy narodowych w 1870 r., dostosowane poziomem do uboższych 
grup społecznych. Po kasacji Maticy działało w Martinie jeszcze towarzystwo 
młodzieżowe Omladina, Stowarzyszenie Kobiet Słowackich Živena, jak również pismo 
dla kobiet pod tym samym tytułem. Oprócz Martina o rangę stolicy Górnych Węgier 
(Słowacji) ubiegały się Rożemberok i Liptowski Mikulasz dzięki działalności wydawcy 
Karola Salvy, a w Trnawie Martin Kollar wydawał Katolickie Noviny

507
. Właśnie wśród 

Słowaków, jednej z najsłabiej rozwiniętych pod względem społecznym grup 
narodowych rząd węgierski upatrywał sukcesu polityki madziaryzacyjnej. Pozbawieni 
de facto historycznych elit Słowacy mieli być – zgodnie z założeniami węgierskiej 
polityki narodowościowej – w całości poddani asymilacji, a zadanie to miało 
realizować powołane na miejsce Maticy Górnowęgierskie Towarzystwo Kulturalne 

(FEMKE), które przez swoją politykę oświatową faworyzowało kulturę i język 
węgierski. Cele węgierskiej asymilacji Słowaków Grűnwald określił następująco: „Jeśli 

chcemy przetrwać, musimy przetworzyć i wzmocnić się przez asymilację obcych 

elementów. Nie możemy pozwolić rasom niewęgierskim, żyjącym na Węgrzech, aby 

rozwijały poczucie własnej niepodległości i solidarności z narodami im pokrewnymi 

[…] szczególnie Słowakom […] oderwać ich od reszty słowiańskiego ciała i trzymać 

związanych z nami. Jeśli to uda się, odłączymy ich od Słowian na zawsze i w połączeniu 

z elementem niemieckim – liczebnie prawie równym słowackiemu, który zbliża się do 

Węgrów i powoli może być zasymilowany – możemy patrzeć w przyszłość z satysfakcją. 

Wtedy będzie już nie sześć, ale dziesięć milionów Węgrów w kraju i łatwo 

zrównoważymy tym sposobem pozostałe trzy miliony ludności niewęgierskiej”
508

. 

                                                           
506

 Ibidem.  
507

 Ibidem, s. 89-90. 
508

 Zob. J. Mésároš, Deformations inthe interpretations of Censuses In Recent Magyar-Slovak 
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Efekty działalności FEMKE zostały wzmocnione przez wydawanie czasopism, 
w których publikowano artykuły o treści popierającej wzmocnienie elementu 
węgierskiego na Słowacji. W Koszycach (Kassa) w latach 1894-1918 był drukowany 
tygodnik Felsómagyarorszag (Górne Węgry) wraz z dodatkiem Kassai (Przegląd 
Koszycki). Pisma te w okresie pierwszej wojny światowej popierały przebudowę 
Austro-Węgier w monarchię federacyjną. Równocześnie w Hlohnovcu zostało 
powołane pismo Felvideki Nemzetor (Górnowęgierski Stróż Narodu), uważany 
powszechnie przez Słowaków za organ prasowy nacjonalistów węgierskich FEMKE509. 

W wyniku wzmożonej madziaryzacji pod koniec XIX w. wciąż słaby słowacki 
ruch narodowy utracił niemal zupełnie charakter polityczny i dopiero takie wydarzenia, 
jak walka o zredukowanie roli Kościoła katolickiego w życiu politycznym, obchody 
milenium i manifestacja węgierskiej idei narodowej (sprowadzenie szczątków księcia 
Ferenca Rakoczy’ego z emigracji) doprowadziły do ożywienia politycznego wśród 
Słowaków. Stało się to nie bez pomocy innych narodowości Korony Węgierskiej, a 
dzięki tej współpracy w 1895 r. w Budapeszcie odbył się Kongres Narodów 
Niemadziarskich, który wyrwał ruch słowacki z politycznej pasywności. Obecni na 
Kongresie delegaci wystosowali do rządu madziarskiego deklarację, w której wezwali 
oni do respektowania praw narodowości na ich terenie zamieszkania i krytycznie 
ocenili politykę Węgrów wobec narodowości. Następne ważne spotkanie odbyło się w 
kwietniu 1896 r. na uniwersytecie w Budapeszcie i było przygotowane przez Milana 
Hodžę. Jego celem było wyłonienie przyszłych elit spośród młodzieży uniwersyteckiej, 
które pokierowałyby ruchem słowackim. Hodža poddał krytyce politykę pasywną, 
prezentowaną przez takich działaczy, jak Svetozar Hurban-Vajanskỳ i Josef Ṡkultéty i 
nawoływali do oparcia w przyszłości narodu o Czechów. Współpraca rozwijała się 
bardzo pomyślnie, w 1891 r. delegacja rumuńskich polityków odwiedziła Turczański 
Święty Marcin, a rok później, Słowacy wzięli udział w kongresie Rumuńskiej Partii 
Narodowej w celu ustalenia wspólnej taktyki politycznej510. W tym koncepcie warto też 
wspomnieć próby nawiązywania współpracy polsko-słowackiej przez Polaków i 
Słowaków, mieszkających w krajach Korony Św. Stefana, której ideę lansowało 
środowisko „Świata Słowiańskiego” – panslawistycznego pisma, wydawanego w latach 
1905-1915 w Krakowie. Powodem jej były zarówno nacjonalistyczna polityka Niemiec 
i Węgier wobec narodów słowiańskich (germanizacja Polaków-madziaryzacja 
Słowaków), próby ułożenia wzajemnych relacji polsko-słowackich na Spiszu i Orawie, 
jak i niebezpieczeństwo panslawizmu pod hegemonią Rosji. Jako alternatywę, 
krakowskie środowisko panslawistyczne lansowało współpracę narodów słowiańskich 
bez hegemonii rosyjskiej511. 
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Wielkie zasługi w ożywieniu słowackiego ruchu narodowego wniósł Gustaw 
Augustini, który reprezentował burżuazję słowacką. Dzięki jego staraniom sprawa 
słowacka była często poruszana przez prasę w Siedmiogrodzie i Bukareszcie, potem zaś 
we Francji, gdzie dostrzegł ją brytyjski historyk, Robert Seton-Watson. Dzięki prasie 
francuskiej ów historyk wskazał politykom serbskim i słowackim metody walki 
politycznej i ekonomicznej z węgierskimi klasami posiadającymi. Zasługi w 
przybliżeniu opinii publicznej problemu słowackiego na początku wieku miało również 
wiele innych osobistości. Należy wspomnieć np. o norweskim pisarzu Bjórnsonie 
Bjórnsterne, który na łamach pisma Le Courier europeen pozwalał publikować artykuły 
Lajosa Mocsáry`ego. Bjórnsterne polemizował też z węgierskim ministrem oświaty, 
Albertem Apponyi’m za porównanie Węgier do „wyspy wolności” na tle całej 
Europy”512. 

Efekty polityki madziaryzacyjnej wśród Słowaków były wręcz zatrważające – 
tylko do wybuchu wojny w 1914 r. na ziemiach słowackich, z których około 18 proc. 
było w większości zamieszkiwanych przez Węgrów działało 60 szkół średnich z 
węgierskim językiem nauczania, a wśród nich 33 gimnazja. Udział Słowaków w życiu 
politycznym na początku stulecia również był niski – na ok. 160 tys. urzędników 
państwowych, tylko 3,5 tys. było narodowości słowackiej, a zaledwie 3,83 proc. 
Słowaków legitymowało się jakimkolwiek wykształceniem. Największy wzrost liczby 
uczniów w latach 1881-1915 zanotowano na przełomie XIX i XX w., natomiast 
gwałtowny spadek po 1905 r., po dojściu na Węgrzech do władzy koalicji 
niepodległościowej513.  

Również na polu politycznym słowacki ruch narodowy był zróżnicowany. 
Działała Słowacka Partia Narodowa, postulująca uczciwą wobec narodowości 
niemadziarskich realizację ustawy z 1868 r. Następną liczącą się siłą polityczną była 
Słowacka Partia Ludowa, która w 1905 r. uniezależniła się od partii węgierskiej, po 
konflikcie wywołanym w związku z postawieniem na stanowisku proboszcza parafii w 
Rózsahegy (Ružomberok) księdza Andreja Hlinki. Partia opierała swój program na 
realizacji postulatów narodowo-socjalnych. Mniejszą, choć równie prężną grupę byli 
„hlasiści”, działający pod przewodnictwem Antona Bielki skupieni wokół powstałego 
w 1897 r. pisma „Hlas” (Głos), którzy postulowali w programie politycznym jedność 
czechosłowacką i współpracę z Rosją w duchu panslawizmu. Jednocześnie byli oni 
zwolennikami idei społeczeństwa obywatelskiego, odrzucając prowęgierską postawę 
przywódców z Turczańskiego Świętego Marcina. Podobne poglądy wyrażali również 
                                                                                                                                                            

Czesi, Słowacy w XX wieku, pod red. E. Orlof, Rzeszów 1999, s. 10. Na temat relacji polsko-
słowackich pisał też prof. Roman Zawaliński – zob. R. Zawaliński, Stosunki wzajemne Polaków 

i Słowaków, „Świat Słowiański” 1913, R. 9, T. 2, s. 463.   
512 Na temat prawa narodowych Słowaków w końcu XIX w. pisał wybitny polski slawista i 
przewodniczący Towarzystwa Słowiańskiego w Krakowie, prof. Roman Zawaliński – zob. R. 
Zawaliński, Słowacy, ich życie i kultura, Warszawa 1899. 
513 T. Kopyś, Kwestia narodowościowa…, op. cit., s. 91.  
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członkowie drugiej grupy zwolenników „Hlasu”, w której aktywnie uczestniczyli 
Vavro Šrobar i Pavol Blaho 514 . Jeszcze inna grupa publicystów ze środowiska 
dziennikarskiego, skupionego wokół pisma Lúdove Noviny, która wcześniej 
współpracowała ze Słowacką Partią Ludową515.  

Przeżytki feudalizmu węgierskiego i słabość słowackiego ruchu narodowego 
utrudniały włączenie ludu do życia politycznego. „Hlasiści” twierdzili, że: „…nasz lud 

nie może być niezależny politycznie, dopóki nie uniezależni się pod względem 

gospodarczym, przemysłowym i finansowym. Ta praca musi być wpierw wykonana, 

dopiero potem przyjdzie czas na politykę”
516

. Jednak do końca XIX w. żadne ze 
środowisk politycznych nie wypracowało spójnego programu narodowego, ani też nie 
zyskało szerokiego poparcia społecznego. Jeśli nie liczyć panslawistów, którzy 
oczekiwali wyzwolenia Słowacji przez Rosję, to żaden z politycznych nurtów 
słowackich nie przejawiał tendencji separatystycznych i nie głosił aspiracji 
narodowych517.     

Na początku XX w. słowacki ruch narodowy, wsparty pomocą finansową 
własnej emigracji, więzami kulturowymi z Czechami, a także w wyniku wspólnej 
polityki narodowości niewęgierskich, zdobył w wyborach do sejmu węgierskiego w 
1905 r. jedno miejsce w parlamencie (Milan Hodža dzięki głosom Słowaków z Baczki). 
W 1906 r. do sejmu weszło już siedmiu Słowaków, a nowe elity słowackie, skupione 
wokół czasopism Slovenskỳ Tỳždennik, Prúdy i Slovenskỳ Dennik 518  rozpoczęły 
współpracę z postępowymi grupami węgierskimi w celu wprowadzenia powszechnego 
prawa wyborczego519. Również Partia Narodowa sformułowała na nowo swój program, 
domagając się w nim narodowego samorządu, realizacji ustawy narodowościowej i 
równouprawnienia języka słowackiego w życiu publicznym. Sprawę organizacji i 
uświadomienia rzesz słowackich wyborców inaczej przedstawiono w historiografii 
węgierskiej. Według jej tez w 40 okręgach wyborczych Słowacy byli w większości. 
Jednak słaba organizacja ruchu narodowego, brak wystawienia swoich kandydatów we 

                                                           
514 Zob. O.V. Johnson, Slovakia 1918-1939. Education end Making of a Nation, New York 
1985, s. 31-33. 
515  Lúdove Noviny – organ prasowy frakcji katolicko-konserwatywnej Słowackiej Partii 
Narodowej, który był wydawany w Turczańskim Św. Marcinie; na początku XX w. ks. Andrej 
Hlinka przejął pismo i było ono organem lokalnej organizacji Katolickiej Partii Narodowej w 
komitacie Liptȯ.  
516 Wypowiedź Vavro Šrobára dla Hlasu – zob. M. Podrimavsky, Slovenska narodna strana v 

druhej poloviči XIX staročia, Bratislava 1983, s. 192.  
517 R. Zenderowski, op. cit., s. 186-187. 
518  Pismo Prúdy powstało w 1909 r. w Turczańskim Św. Marcinie i było uważane przez 
młodych dziennikarzy i inteligencję, związanych ze środowiskiem Hlasu i Milanem Hodžą i 
jego Slovenskỳm Tỳždennikiem za organ prasowy ich środowiska politycznego; pismo 
ukazywało się do 1919 r. Z kolei Slovenskỳ Tỳždennik ukazywał się w latach 1903-1938 (do 
1918 r. w Budapeszcie) i był organem radyklanego ruchu ludowego na Słowacji.   
519 T. Kopyś, Kwestia narodowościowa…, op. cit., s. 92-93. 
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wszystkich okręgach doprowadziło do marazmu w słowackim życiu politycznym. 
Węgierska historiografia krytykowała stosunki panujące na narodowościowej 
prowincji, gdzie „…setka Węgrów – ewentualnie w części madziaryzowanych 

Słowaków – arystokratów i kilka rodzin szlacheckich panowała bezgranicznie w 

okręgach czysto słowackich, natomiast »dobroduszni słowaccy« wyborcy od wyborów 

do wyborów zgodnie popierali kandydatów rządowych”
520

. 
Obraz stosunków słowacko-węgierskich uległ radykalnej zmianie po 1905 r., 

ponieważ coraz większy udział elit słowackich w życiu politycznym spotkał się z 
próbami jego powstrzymania przez władze węgierskie. Słowacka agitacja polityczna, 
wyszła z inicjatywą współpracy politycznej w stosunku do organizującego węgierski 
ruch narodowy Andrása Achima – Słowaka z Alfőldu. Praca agitacyjna Milana Hodžy i 
Pavla Blaho, którą prowadzili wśród mieszkających w tym mieście Słowaków 
przyniosła niespodziewane rezultaty, chociaż rząd starał się przeciwdziałać tej akcji. W 
kilku przypadkach polityka ta doprowadziła do krwawych incydentów, jak np. 27 
października 1907 r. w Černovej. Wydarzenia wstrząsnęły opinią międzynarodową, 
przybliżając jej istotę kwestii słowackiej, a część środowisk słowackich porzuciła myśl 
o ugodzie z Węgrami521. 
 Podsumowując słowacki ruch narodowy, należy stwierdzić, że w 
przeciwieństwie do innych był on umiarkowany, a jego postulaty dotyczyły realizacji 
ustawy narodowościowej  z 1868 r. Próby zawarcia wyborczego paktu, podjęte w 1910 
r. pomiędzy Słowacką Partią Narodowa a Węgierską Partią Pracy, pomimo 
umiarkowanego programu strony słowackiej nie powiodły się. Partia Istvána Tiszy 
bardzo ostro reagowała na wszelkie próby aktywizacji Słowaków, zarówno w 
parlamencie, jak i w komitatach. Cechą szczególna słowackiego ruchu narodowego (w 
odróżnieniu np. od sytuacji w Siedmiogrodzie) była duża rola słowackiego 
duchowieństwa i kościołów w organizacji życia narodowo-politycznego w stosunku do 
pozostałych części kraju. Nie oznaczało to jednak, że społeczeństwo było areligijne, ale 
część hierarchii kościelnej opowiadała się za polityką madziaryzacji522.  

Słowacki ruch narodowy nie był też wolny od tendencji nacjonalistycznych. 
Wprawdzie na początku działalności elity słowackie stopniowo odrzuciły prorosyjską 
ideę panslawizmu, ale krytykowały też wszelkie przejawy współpracy z partiami 
madziarskimi. Słowaccy politycy głosili potrzebę obrony własnych interesów w sposób 
nie kolidujący z interesami innych narodów słowiańskich. Nacjonalizm słowacki 
objawiał się też w obronie własnego języka przed zdominowaniem go przez język 
czeski, a jeżeli była w nim mowa o czesko-słowackiej wspólnocie, to tylko i wyłącznie 
na równych prawach. Pojawiły się głosy krytyki pod adresem inteligencji, której wielu 
przedstawicieli współpracowało z partiami rządzącymi, nie zaś z węgierskimi 
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 Magyarorság tőrletente 1890-1918, Budapest 1988, T. 2, s. 1020 – cyt. za: ibidem, s. 93. 
521 Ibidem, s. 93. 
522 Ibidem, s. 93-94. 
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socjaldemokratami, reprezentującymi najbliższy Słowakom program polityczny. Wielu 
działaczy domagało się, aby inteligencja ta nie szła za głosem innych nacjonalistów, ale 
budowała demokratyczny program, którym zachęciłaby lud słowacki do podjęcia walki 
o własne państwo. W oświadczeniu słowackim w tej sprawie czytamy: „Ale marné 

náreky: akỳ národ, aka inteligencia, také i vodcovstyo […] My Slováci nemáme ani 

šlachty, ani vysokéhu kleru, ani velkopremyslu, žeby nam taktika kázała daktorú z tỳch 

vrstiev šetrit. […] My sme za úlnú rovnost a nemôžeme uznávat žiadneho nadpráva 

národa nad národom, preto našimi, spojencami môžu byt prirodzene len také strany, 

które v tomto punkte sú z nami za jedno”
523

. Działania słowackich elit politycznych w 
tym kierunku były niezwykle ważną sprawą, zwłaszcza w kontekście braku 
zrozumienia przez znaczną część społeczeństwa słowackiego, obojętnego na sprawę 
uzyskania niepodległości i tym samym uniezależnienia się od Królestwa 
Węgierskiego524.    

Niezależnie od węgierskich kół politycznych poszczególni politycy słowaccy, 
będący w kontakcie z następcą tronu podjęli próbę dokonania reformy w położeniu 
ludności słowackiej. Milan Hodža, wraz z grupą federalistów zamierzał zainteresować 
Franciszka Ferdynanda sprawą słowacką. Koncepcja zyskała wielu zwolenników 
zarówno w Pradze, jak i w Wiedniu. Nad Dunajem zainteresowanie nią było 
minimalne, ponieważ nawet politycy radykalni przed 1914 rokiem nie myśleli o 
przekształceniu monarchii habsburskiej w państwo federalistyczne. Czyniono nawet 
przygotowania do urzeczywistnienia koncepcji jednoczącej Czechów i Słowaków pod 
kontrolą władz austro-węgierskich, ale masakra w Černovej oddaliła wyprowadzenie 
tych planów. Dalsze próby porozumienia, podjęte na początku 1909 r. przez 
ówczesnego przywódcę opozycji parlamentarnej, Gyulę Jastha nie powiodły się. 
Czescy politycy byli również mniej skłonni do kompromisów z władzami węgierskimi 
po zajściach w Černovej, a w marcu 1909 r. również czescy lekarze odmówili wzięcia 
udziału w międzynarodowej konferencji medycznej w Budapeszcie 525 . Dla władz 
węgierskich był to groźny sygnał i politycy tego państwa zaczęli rozważać stopniową 
zmianę dotychczasowego stosunku do Słowaków, jak i innych narodów 
niemadziarskich. Czeskie, jak i słowackie elity polityczne coraz głośniej mówiły o 
konieczności utworzenia wspólnego państwa – choćby w ramach federacji lub 
monarchii trialistycznej.     

W ostatnich latach przed pierwszą wojną światową, ważnym czynnikiem w 
budowie wspólnoty czesko-słowackiej była działalność czeskiego towarzystwa o 
nazwie „Jedność Czechosłowacka”, założonego w 1896 r. w Pradze. Jego celem była 

                                                           
523 Zob. Nacjonalismus je slepỳ, w: V. Šrobar, Boj o nový život: výber programových, poučných 

i polemických článkov, Praha 1920, s. 183 – cyt. za: ibidem, s. 94.  
524 R. Zenderowski, op. cit., s. 187-188. 
525 G.G. Kemény, op. cit., s. 150-151 – cyt. za: T. Kopyś, Kwestia narodowościowa…, op. cit., s. 
94. 
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współpraca kulturalna i gospodarcza oraz pomoc w kształceniu młodzieży słowackiej w 
czeskich szkołach średnich i na wyższych uczelniach. W 1912 r. liczyło ono już 2361 
członków, z czego 140 Słowaków, a w 1913 r. należało już do niego 3477 członków526. 
Dzięki  inicjatywie i ofiarności jego działaczy od 1908 r. w Luhačovicach odbywały się 
doroczne spotkania czeskich i słowackich zwolenników kulturalnej i gospodarczej 
współpracy, a ze strony słowackiej ich inicjatorem był dr Pavol Blaho527. Znaczenie 
tych spotkań wzrosło od sierpnia 1911 r., kiedy zaczęli brać w nich udział przywódcy 
Słowackiej Partii Narodowej z Turczańskiego Świętego Marcina. Znaczną rolę odegrał 
fakt, iż towarzystwo mimo swoich początkowych deklaracji uznało samodzielność 
słowackiego języka literackiego. Trudnym i złożonym bowiem problemem w 
stosunkach czesko-słowackich pozostawała sprawa idei jednolitego języka 
czechosłowackiego, niezależnie od kwestii suwerenności narodu słowackiego. Przed I 
wojną światową narodowi przywódcy słowaccy jednoznacznie odrzucali nie tylko 
jakąkolwiek myśl o jednolitym narodzie czechosłowackim, ale i o jednorodnym języku. 
Zarazem doceniali oni działalność „Jedności Czechosłowackiej” na rzecz młodzieży 
słowackiej, studiującej w Czechach i na Morawach. W przeddzień wybuchu pierwszej 
wojny światowej stosunki słowacko-czeskie w sferze współpracy kulturalnej i 
gospodarczej stały już na takim poziomie, że czesko-słowacka współpraca została 
włączona w 1914 r. do programu słowackich narodowców528.  

Współpraca nabrała tempa po krwawych wydarzeniach w Černovej, kiedy w 
obronie aresztowanych 26 czerwca 1906 r. za działalność patriotyczną: proboszcza z 
Rožemborka ks. Andreja Hlinki i Vavro Šrobara wystąpiła ludność sąsiedniej 
miejscowości Černovej, leżącej 4 km od Rožemborka. Mieszkańcy Černovej apelowali 
do biskupa, aby zgodził się na poświęcenie ich nowego kościoła 27 października 1907 
r. przez ks. Hlinkę. Jednak biskup – jako zwolennik współpracy z władzami 
węgierskimi – nie wyraził zgody i przysłał do poświęcenia kościoła proboszcza z 
sąsiedniej parafii, ks. Martina Pazuríka, na co wierni odpowiedzieli blokadą kościoła. 
W istniejącej sytuacji, na rozkaz dowódcy oddział żandarmerii otworzył ogień do tłumu 
wywołując panikę. W wyniku tej akcji zginęło dziewięć osób, natomiast kolejnych 

                                                           
526 D. Kováč, Kronika Slovenska t. 1, Bratislava 1998; por. L. Kościelak, Historia Słowacji, 

Wrocław 2010, s. 299. 
527 Pavel (Pavol) Blaho, ps. Pavel Skalicki (1867-1927). Był słowackim lekarzem, publicystą, 
działaczem ruchu spółdzielczego, jako lekarz wojskowy w latach 1914-1916 uczestniczył w I 
wojnie światowej. Mimo choroby, był członkiem Słowackiej Rady Narodowej i sygnatariuszem 
Deklaracji Martinskiej z 30 X 1918 r., w latach 1918-1920 członkiem Zgromadzenia 
Narodowego, a od 1920 do swojej śmierci był przewodniczącym Rady Dyrektorów Banku 
Amerykańsko-Słowackiego w Bratysławie – zob. Š. Janšák, Dr. Pavel Blaho, Skalica 1967. 
528 L. Kościelak, op. cit., s. 299. 
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sześć zmarło z ran – razem było 15 ofiar 529 . W jej efekcie strony wypracowały 

porozumie na płaszczyźnie kulturalnej, zgodnie z którym całe biblioteki wywożono z 

Czech na Słowację, zwiększył się też udział kapitału czeskiego w finansowaniu 

inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych na Słowacji, a w konferencji w Luhačovicach 

w 1911 r. wziął też udział przewodniczący Słowackiej Partii Narodowej Pavol Mudroň. 

Przed wybuchem wojny światowej Słowacy niechętnie rozmawiali o budowie 

wspólnego państwa z Czechami w obawie przed represjami władz węgierskich, dlatego 

też prawie zrezygnowali z prawnego podkreślenia swojej odrębności w ramach Austro-

Węgier
530

. 

Jednak węgierskie elity polityczne były świadome zagrożenia wynikającego z 

braku rozwiązania kwestii narodowej na obszarze Górnych Węgier 531 . O obawach 

świadczyło liczące 23 strony memorandum rządu węgierskiego z listopada 1913 r., w 

którym władze charakteryzowały wszelkie istniejące kierunki polityczne w słowackim 

życiu narodowym, zarówno lojalistyczne wobec Węgier, jak i propagujące ideę 

wspólnoty czesko-słowackiej. Rząd węgierski stwierdzał na temat idei, że: „Słowacki 

ruch narodowy nie posiada zupełnie żadnego czynnika, który nie byłby popierany przez 

czesko-morawską agitację, kulturę, pieniądze. Ruchy mające oparcie w siłach 

etnicznych samych Słowaków my możemy ledwo dziś zepchnąć, a jest to wynikiem 

długich lat wytrwałej pracy wykonanej przez Czechów. Znając silne wpływy Czechów 

[na ruch słowacki], ideę jakiegokolwiek słowackiego separatyzmu zupełnie usuwamy 

na plan dalszy” 532 . Dopiero pod koniec pierwszej wojny światowej słowaccy 

przywódcy wybrali ideę jedności czesko słowackiej, gdyż jeszcze w kwietniu 1915 r. 

pojawił się lojalistyczny adres posła Ferdinanda Jurigi ze Słowackiej Partii Ludowej, 

który w sejmie węgierskim przemawiał „… w imieniu wielkich i licznych ofiar 

słowackich w tej wojnie, ofiar, które lud słowacki złożył na ołtarzu ojczyzny”
533

, 

potwierdzając wolę porozumienia z politykami węgierskimi.  

Wybuch pierwszej wojny światowej w sierpniu 1914 r. przyniósł zarówno 

Czechom, jak i Słowakom możliwość wyzwolenia spod austriacko-węgierskiego 

panowania, chociaż na jej początku większość polityków niemadziarskich deklarowała 

                                                           
529 Zob. K. Sidor, Černová, 27. októbra 1907: Černovská masakra a pravota, Matica Slovenská 

1997; por. A. Krawczyk, Proces Hlinki i tragedia w Černovej, „Monitor Polonijny” R. 17, 2012, 

nr 5, s. 14-15. 
530

 L. Kościelak, op. cit., s. 299-300. 
531

 Górne Węgry (Felső-Magyarország lub Felvidék) – Słowacja ze stolicą w Bratysławie, a do 
innych dużych miast należały: Kassa (Koszyce) i Poprád. Językiem urzędowym był węgierski, 

ale używano także słowackiego – zob. P. Korec, V. Lauko, L. Tolmáči, G. Zubriczký, E. 

Mičietová, Kraje a okresy Slovenska. Nové aministratívne členenie, Vydavateľstvo Q111, 

Bratislava 1997, s. 9-32 i 329-343. 
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 L. Kościelak, op. cit., s. 300. 
533 Przemówienie posła Słowackiej Partii Ludowej, Ferdynanda Jurigi z kwietnia 1915 r. – zob. 

ibidem. 
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– podobnie, jak Juriga – lojalność wobec władz państwa węgierskiego. Wierność 

Koronie Węgierskiej wyrazili także zwierzchnicy Kościołów działających na 

Węgrzech. Deklaracje konserwatywnych w swoich poglądach politycznych 

przywódców ruchu narodowego dalekie były od odczuć szerokich rzesz społeczeństwa. 

Eskalacja wydarzeń wojennych i zapał patriotyczny podniesiony w małych 

miasteczkach słowackich wręcz do szowinizmu sparaliżował działania postępowych 

polityków słowackich. Przyczyniły się do tego represje, podjęte przez władze 

przeciwko działaczom słowackim, jak. internowania, więzienia, powołania do wojska i 

wysyłanie na front, jak i legalnym instytucjom poprzez: dozór policyjny, odwołania 

urzędników z zajmowanych stanowisk. Wojenna cenzura broniła również skutecznie 

rozprzestrzeniania się informacji, ograniczona została również działalność spółek 

handlowych. Pojawiły się trudności aprowizacyjne powodujące wzrost cen towarów i 

usług, nastąpiło podwyższenie podatków na piwo, zapałki i tytoń, pogłębiała się też 

pauperyzacja społeczeństwa. Te nadzwyczajne środki, jakie rząd budapeszteński podjął 

w drugiej połowie 1914 r., dowodzą, że premier Istvan Tisza obawiał się rewolty na 

terenach niemadziarskich wraz z wybuchem wojny, chociaż nigdy publicznie nie 

potwierdził tych obaw
534

. 

Należy jednak podkreślić, że postulaty słowackie wysunęła wąska grupa 

polityków. Jakkolwiek władze węgierskie były nieustępliwe w sprawie 

równouprawnienia, to jednak dały się zaobserwować oznaki pewnej „odwilży”, a dla 

większej części ludności słowackiej, podobnie jak i dla mieszkańców Rusi 

Zakarpackiej, były one wystarczające535. Z tego też powodu faktycznie do początku 

1918 r. znaczna część niewęgierskich elit wykazywała daleko posuniętą lojalność 

wobec władz w Budapeszcie. Można to tłumaczyć tym, że Słowacy kształcili się w 

Budapeszcie i wracali do swojej prowincji nadal jako Słowacy, nie zaś osoby 

zasymilowane z kulturą i mentalnością węgierską, zamieniając przy okazji stolicę 

węgierskiego państwa w drugie centrum życia narodowego. W przypadku 

pobierających naukę w Pradze było inaczej i groźba czechizacji była dość realnie 

postrzegana.  

Nieliczni politycy słowaccy, jak np. Milan Hodža przewidywali przed wojną 

rozpad Austro-Węgier, który pod wpływem wojen bałkańskich doszedł do przekonania, 

że rozpad monarchii był kwestią czasu, dlatego też był zwolennikiem współpracy 

politycznej narodów słowiańskich, mieszkających na terytorium Austro-Węgier
536

.  

Wypracowany plan działania zakładał współpracę słowacko-czeską, korzystną 

po otwarciu Basenu Naddunajskiego dla czeskiej gospodarki. Ważnym jego elementem 

była również współpraca geopolityczna narodów słowiańskich, której celem było 
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zapobieżenie odrodzeniu się hegemonii Niemiec i Węgier, ponieważ w interesie obu 
tych państw leżało utrzymanie rozczłonkowania narodów Europy Środkowej 537 . 
Podczas pierwszej wojny światowej nastąpiło też ożywienie ruchu narodowego, który 
bojkotował na nowo udział w życiu politycznym. Było częściowo wynikiem obecności 
wojsk rosyjskich na obszarze wschodniej Słowacji. Armia rosyjska doszła do 
Bardiowa, a plany utworzenia państwa czechosłowackiego snuł Vavro Šrobar. Dalszy 
los narodu słowackiego spoczął jednak w rękach emigracji słowackiej w USA i 
Kanadzie oraz działań czeskiej dyplomacji Tomaszem Masarykiem i Edwardem 
Benešem na czele538.   

Ponieważ słowacki ruch narodowy był zbyt słaby, aby samodzielnie 
postulować utworzenie niezależnego państwa, emigracja słowacka postulowała 
powołanie państwa czechosłowackiego. 22 października 1915 r. przedstawiciele Ligi 
Słowackiej i Czeskiego Stowarzyszenia Narodowego zawarli w Cleveland w USA 
ugodę o połączeniu narodów czeskiego i słowackiego w federacyjnym związku w 

oparciu  o następujące zasady:  
 

1. Niepodległość ziem czeskich i Słowacji.  

2. Połączenie narodu czeskiego i słowackiego w ramach związku federacyjnego, z pełną 

autonomią państwową Słowacji, własnym sejmem, własną administracją państwową 

i pełną swobodą kultury, a zatem i z używaniem języka słowackiego, własnym urzędem 

finansowym i politycznym, z językiem słowackim jako urzędowym.  

3. Prawo wyborcze: powszechne, tajne, bezpośrednie.  

4. Forma rządów: unia personalna, z demokratycznym kierowaniem państwem, 

podobnie jak w Anglii.  

5. Powyższe punkty stanowią podstawę wstępnej umowy i mogą zostać uzupełnione lub 

rozszerzone jedynie za zgodą obu stron. Czeskie Stowarzyszenie Narodowe pozostawia 

sobie prawo do ewentualnych zmian, identyczne prawo ma także Liga Słowacka
539

. 

 

Jednak zasadniczą podstawą związku państwowego Czechów i Słowaków stała 
się Umowa pittsburska z 31 maja 1918 r., którą podpisał m.in. Tomasz Masaryk – 
późniejszy pierwszy prezydent Czechosłowacji, a wówczas prezes Czechosłowackiej 
Rady Narodowej. W przyszłym państwie Słowacja miała zagwarantowaną własną 
administrację, sejm i swoje sądownictwo, a język słowacki miał być urzędowym w 
szkolnictwie, w urzędach i w życiu publicznym. Tak więc ugoda ta gwarantowała 
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narodowi słowackiemu w nowym państwie warunki swobodnego rozwoju. Plany mogły 

być zrealizowane pod warunkiem, że Czesi zrealizują program niepodległościowy540.  

Jak wcześniej pisano, Tomasz Masaryk od początku wojny docierał do 

najbardziej wpływowych i opiniotwórczych środowisk w Europie oraz w Ameryce, 

współpracując z tymi grupami – zarówno pod względem politycznym, jak i na gruncie 

służb specjalnych. Masaryk odrzucał jednocześnie rosyjski panslawizm, wiążąc 

nadzieje na pomoc w walce o utworzenie Czechoslowacji z Francją, Wielką Brytanią i 

neutralnymi wobec wojny do kwietnia 1917 r. Stanami Zjednoczonymi Ameryki. 

Jednocześnie cierpliwie tłumaczył politykom zachodnim, że Austro-Węgry upadną, a 

na ich gruzach powinny powstać nowe państwa narodowe, w tym państwo Czechów i 

Słowaków. W tym celu jeszcze w 1916 r. utworzył w Paryżu Czechosłowacką Radę 

Narodową, która też wkrótce zaczęła pełnić funkcję rządu narodowego na emigracji541.  

W kwietniu 1917 r. Masaryk udał się do Rosji, gdzie miał współorganizować 

Korpus Czechosłowacki, który jednak walczył na froncie. Masaryk przez Syberię dotarł 

do USA, gdzie odbył rozmowy z prezydentem Wodroowem Wilsonem. W punkcie 10 

orędzia, które Wilson przedstawił Kongresowi USA 8 stycznia 1918 r. stwierdził 

wyraźnie, że: „Ludy Austro-Węgier, których miejsce między państwami chcemy widzieć 

zapewnione i zabezpieczone, powinny otrzymać najswobodniejszą możność 

autonomicznego rozwoju”542. Zgodnie z duchem owego orędzia, w dniu 31 maja 1918 

r. Masaryk podpisał wraz z przywódcami słowackimi w USA tzw. Umowę Pittsburską, 

przewidującą zjednoczenie Czechów i Słowaków w ramach jednego organizmu 

państwowego. Zebrani w Pittsburgu przedstawiciele obu narodów i ich organizacji 

ustalili, że:  

 

„Aprobujemy program polityczny, zmierzający do połączenia Czechów i 

Słowaków w niepodległym państwie, utworzonym z ziem czeskich i ze Słowacji.  

 

1. Słowacja mieć będzie swoją własną administrację, swój sejm i swoje sądy język 

słowacki będzie językiem urzędowym w szkołach, w urzędach.  

2. Państwo czesko-słowackie będzie republiką; konstytucja jego będzie demokratyczna. 

3. Organizacja współpracy Czechów i Słowaków w Stanach Zjednoczonych będzie, 

stosownie do potrzeby zmieniających się okoliczności, pogłębiana i regulowana za 

obopólnym porozumieniem. 
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4. Opracowanie szczegółowych postanowień o urządzeniu państwa czecho-słowackiego 
pozostawia się Czechom i Słowakom po ich wyzwoleniu oraz ich legalnym 
przedstawicielom”543. 

 
Tomasz Masaryk pisał po latach na temat tejże umowy: „Podpisano porozumienie 
zawarte przez Słowaków i Czechów amerykańskich. Porozumienie to zmierzało ku 
uspokojeniu małej frakcji słowackiej, która marzyła o Bóg wie jakiej samodzielności 
Słowacji”544. 

W samej monarchii idea czechosłowacka pojawiła się najpierw w ławach 
czeskich deputowanych do wiedeńskiego Reichsratu. 30 maja 1917 r. czeski klub 
parlamentarny ogłosił tam proklamację, w której domagał się m.in. utworzenia 
trzeciego, równorzędnego podmiotu w postulowanej federacji austro-węgierskiej, który 
miały utworzyć narody czeski i słowacki 545 . Jednak deklaracja ta nie miała w 
warunkach 1917 r. znaczenia praktycznego, natomiast ważne było samo pojawienie się 
kwestii słowackiej na arenie międzynarodowej i dopiero rozkład wojenny Austro-
Węgier sprawił, że z miesiąca na miesiąc nasilała się aktywność polityczna 
społeczeństwa słowackiego. Do coraz większego głosu dochodzili zwolennicy 
orientacji czechosłowackiej: M. Hodža, V. Šrobar, P. Blaho, A. Štefănek, którzy 
wpajali Słowakom poczucie wspólnoty narodowej z Czechami, choć jeszcze do sierpnia 
1918 r. Słowacka Partia Narodowa łudziła się nadzieją koncesji węgierskich: 
restytuowania Macierzy Słowackiej, słowackich gimnazjów odrębnego obszaru 
autonomicznego. Idea czechosłowacka na dobre odrębnego obszaru autonomicznego546. 
Idea czechosłowacka zaczęła dominować na Słowacji wiosną 1918 r., a jej 
zwolennikami byli głównie socjaliści z Emanuelem Lehockim na czele.  

Pierwsze deklaracje dotyczące przyszłej unii z Czechami wyszły ze Słowacji 24 
maja 1918 r., kiedy to przywódcy Słowackiej Partii Narodowej obecni na zjeździe w 
Turczańskim Świętym Marcinie opowiedzieli się za unifikacją Czechów i Słowaków. 
W uchwale zjazdu stwierdzili: „Słowacka Partia Narodowa stoi na stanowisku 
bezwzględnego i ograniczeniom niepodlegającego prawa narodu słowackiego do 
samostanowienia, a na tej podstawie domaga się dla narodu słowackiego udziału w 
utworzeniu niepodległego państwa, składającego się ze Słowacji, Czech, Moraw i 
Śląska”547. Powyższa rezolucja stała się ważnym argumentem dla czechosłowackiej 
akcji pobudziło to również do działania i inne ugrupowania polityczne, zwłaszcza za 
granicą, gdzie od kilku lat można było dostrzec manifestowanie poparcia dla wspólnoty 
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czesko-słowackiej. Na zakończenie obrad zjazdu przywódca partii, ks. Andrej Hlinka 
wygłosił przemówienie, w którym podsumował tysiącletnie rządy i współistnienie 
węgiersko-słowackie: „Musimy zdecydowanie określić czy pójdziemy dalej z Węgrami, 

czy z Czechami. Nie możemy omijać tego problemu, powiedzmy otwarcie, że jesteśmy za 

orientacją czechosłowacką. Tysiącletnie małżeństwo z Węgrami nie udało się. Musimy 

się rozejść”
548

. 
Również manifestacje ludności, odbywające się na ziemiach słowackich w 

ostatnim roku wojny, przebiegały pod hasłami zjednoczenia z Czechami we wspólnym 
państwie. W dniu 1 maja 1918 r. na wiecu robotniczym w Liptowskim Świętym 
Mikulaszu dr Vavro Šrobar zaproponował przyjęcie rezolucji, która oprócz pokoju i 
demokratycznych przemian na Słowacji wysunęła postulat prawa do samostanowienia 
narodu dla „węgierskiej gałęzi czechosłowackiego szczepu”549. Znaczna część czeskich 
i słowackich elit przygotowywała się do utworzenia wspólnego państwa, snując plany 
jego urządzenia bez Austrii i Węgier550.    

Wczesną jesienią 1918 r. widoczny był już rozkład wewnętrzny monarchii 
austro-węgierskiej, ponieważ kształtowała się nowa polityczna w Europie, również 
państwa Ententy uznały rząd czechosłowackie na czele z Masarykiem. 18 października 
1918 r. Masaryk ogłosił na stopniach Kapitolu w Waszyngtonie deklarację 
proklamującą niepodległość narodów czeskiego i słowackiego, co wkrótce uznały też 
mocarstwa sprzymierzone. 28 października 1918 r. w Pradze i innych miastach 
czeskich odbyły się liczne manifestacje patriotyczno-niepodległościowe, w tym też 
dniu politycy czescy, którzy począwszy od 13 lipca 1918 r. działali w Komitecie 
Narodowym proklamowali utworzenie Czecho-Słowacji [pierwotna nazwa państwa], 
zmieniając nazwę tego organu na Czechosłowacki Komitet Narodowy551.  

24 października 1918 r. w Turczańskim Świętym Marcinie zebrali się politycy 
Słowackiej Partii Narodowej, którzy pod przywództwem ks. Hlinki utworzyli Słowacką 
Radę Narodową. Po przyjeździe 30 października z Budapesztu do Turczańskiego 
Świętego Marcina Milan Hodža powiedział zebranym o bezpośrednich przyczynach 
wydarzeń praskich z 28 października 1918 r. i uznania przez ostatniego ministra spraw 
zagranicznych Austro-Węgier, hr. Juliusa Andrassyego zasady samostanowienia 
narodów, w tym „Czechosłowaków”. Informacja ta przekazana przez Hodžę Słowackiej 
Radzie Narodowej wpłynęła w znaczący sposób na treść uchwały powziętej przez nią 
30 października 1918 r.:  
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„Przedstawiciele wszystkich słowackich stronnictw politycznych, zgromadzeni 
30 października 1918 r. w Turczańskim Świętym Marcinie, a zorganizowani w Radzie 
Narodowej, słowackiej gałęzi jednolitego narodu czesko-słowackiego stoją na 
stanowisku prawa narodów do samostanowienia, przyjętym przez cały świat. Słowacka 
Rada Narodowa oświadcza, ze w imieniu narodu czesko-słowackiego, mieszkającego w 
granicach Węgier, jedynie ona ma prawo przemawiać i działać. Nie ma tego prawa 
rząd węgierski, który przez całe dziesięciolecia nie widział ważniejszego zadania, niż 
gnębienie wszystkiego, co słowackie, nie wybudował i nie pozwolił założyć ani jednej 
szkoły, nie pozwalał Słowakom na wstęp do administracji, lud nasz majątkowo niszczył 
i wykorzystywał przez swój średniowieczny feudalny ustrój i politykę. Nie mają tego 
prawa do przemawiania w imieniu słowackiego ludu ani owe tak zwane ciała 
reprezentacyjne [tj. samorządy komitackie], które uformowane sana podstawie 
ograniczonej ordynacji wyborczej niepozwalającej narodowi na wyrażenie swojej woli i 
składają się z ludzi, którzy wbrew postanowieniom ustawy nie dopuścili w 
reprezentacjach czysto słowackich komitatów ani jednego słowackiego słowa. Nie mają 
też prawa zebrania ludowe, które uchwały swe przeprowadzają pod naciskiem obcej 
przemocy. Rada Narodowa narodu czesko-słowackiego, zamieszkałego na Węgrzech 
oświadcza: 

1. Naród słowacki jest częścią jednolitego narodu czesko-słowackiego tak pod 
względem językowym, jak i kulturalno-historycznym. We wszystkich bojach 
kulturalnych, które prowadził naród czeski, a które uczyniły go znanym na całym 
świecie, brała udział i gałąź słowacka. 

2. Dla tego narodu czesko-słowackiego domagamy się nieograniczonego prawa 
do samostanowienia na podstawie zupełnej niezawisłości. Na podstawie tej zasady 
wyrażamy swą zgodę na to nowo utworzone międzynarodowe położenie prawne, które 
18 października 1918 r. sformułował prezydent Wilson, a które 27 października 1918 r. 
uznał austro-węgierski minister spraw zagranicznych. 

3. Żądamy natychmiastowego zawarcia pokoju, a to na ogólnoludzkich 
zasadach chrześcijańskich, by pokój był taki, żeby przez międzynarodowo-prawne 
gwarancje uniemożliwiał dalsze wojny i dalsze zbrojenia. Jesteśmy przekonani, że nasz 
pracowity i zdolny naród słowacki, który mimo niesłychanego ucisku doszedł do takiego 
stopnia kultury narodowej nie będzie pozbawiony błogosławieństwa pokoju i 
wykluczony ze stowarzyszenia narodów, ale że i on uzyska możność, by mógł się według 
postępu ludzkości” 552.  
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Kilkanaście dni wcześniej słowacki poseł do węgierskiego sejmu, Ferdynand Juriga 
wygłosił przemówienie w parlamencie w Budapeszcie, w którym opowiedział się za 
wystąpieniem Słowacji z dotychczasowej wspólnoty politycznej553. 

Czeskie elity polityczno-gospodarcze od początku jednak szukały możliwości 
wpływu na Słowaków, uważając, że ze względu na niższy standard życiowy i słabszą 
świadomość narodową obojętne im będzie, z kim będą zamieszkiwać po zakończeniu 
wojny. Jednak tylko nieliczna część elit słowackich sprzyjała zacieśnianiu więzi z 
Czechami. Jak wspomniano wcześniej – punktem zwrotnym w przełamywaniu barier 
słowacko-czeskich była tragedia w Černovej z 1907 r. Pomimo świadomości istnienia 
problemu słowackiego, do wybuchu wojny węgierskie elity rządzące nie dopuszczały 
myśli o jakichkolwiek dążeniach narodowych Słowaków. Po części można taką 
postawę zrozumieć, skoro dopiero w ostatnim roku wojny przywódcy słowaccy 
zdecydowali się opowiedzieć za ideą wspólnoty czechosłowackiej. Trzeba też 
zauważyć istotną, rolę, jaką odegrały słowackie i czeskie gremia emigracyjne w 
dążeniu do jedności czesko słowackiej. Bez Umowy pittsburskiej i współpracy 
Czechów z aliantami nie byłoby państwa czesko-słowackiego. Należy też pamiętać o 
roli ludowców ks. Andreja Hlinki, jaką odegrali oni w rozerwaniu związku 
państwowego Słowaków z Węgrami. Postawienie na państwo czesko-słowackie było 
świadomym wyborem elit słowackich, związanie się z Czechami wydawało się mniej 
niebezpieczne, niż przynależność do Węgier, gdyż nie groziła ona wynarodowieniem. 

24 października 1918 r. ukonstytuował się w Paryżu tymczasowy rząd 
czechosłowacki na obczyźnie, w którym obok Czechów Tomasza Masaryka i Edwarda 
Beneša, czołową rolę odgrywał Słowak Milan Ratislav Štefanik. Fakt powstania tego 
rządu notyfikowano władzom państw alianckich. Ustalono wówczas, że w państwie 
czechosłowackim o ustroju republikańskim do czasu wolnych wyborów władzę 
ustawodawczą sprawowałoby Tymczasowe Zgromadzenie Narodowe, z zadaniem 
uchwalenia konstytucji i dokonania wyboru prezydenta. Po ogłoszeniu w Pradze 28 
października 1918 r. niepodległości przez działający w kraju Czechosłowacki Komitet 
Narodowy politycy obu narodów utworzyli jednoizbowe Tymczasowe Zgromadzenie 
Narodowe. Powstało ono z rozszerzenia składu CzKN, proporcjonalnie do liczby 
mandatów uzyskanych z Rady Państwa. Liczący 300 posłów parlament składał się z 55 
agrariuszy, 53 socjaldemokratów, 45 narodowych demokratów, 40 realistów, 29 
narodowych socjalistów i 24 ludowców. Dla przedstawicieli słowackich przeznaczono 
40 miejsc poselskich, ale zajęli oni 54 miejsca554.  

Podczas pierwszego posiedzenia, które odbyło się 13 listopada 1918 r., 
Zgromadzenie uchwaliło tymczasową Konstytucję, zgodnie z którą najwyższymi 
organami Republiki Czechosłowackiej było jednoizbowe Zgromadzenie Narodowe jako 
władza ustawodawcza oraz prezydent i rząd jako władza wykonawcza. Wybierany 
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przez parlament prezydent nie miał wpływu na władzę ustawodawczą, nie posiadał 
inicjatywy ustawodawczej, nie mianował rządu i nie mógł uczestniczyć w jego 
posiedzeniach 555 . Godność prezydenta republiki 14 listopada 1918 r. posłowie 
powierzyli przebywającemu jeszcze w Ameryce Tomaszowi Masarykowi, który 
powrócił 21 grudnia do Pragi i był entuzjastycznie witany przez jej mieszkańców556.  

Od początku najistotniejszym problemem było ustalenie zasięgu terytorialnego 
nowo powstałego państwa i ustanowienie skutecznego rządu. 14 listopada 1918 r. 
Czechosłowackie Tymczasowe Zgromadzenie Narodowe powołało rząd premiera 
Karela Kramařa, w którego składzie znalazło się: czterech agrariuszy, trzech 
narodowych demokratów, trzech socjaldemokratów. trzech narodowych socjalistów, 
dwóch bezpartyjnych – minister spraw zagranicznych, Edward Beneš, minister wojny, 
Słowak, gen. Milan Ratislav Štefanik i przedstawiciel Słowaków, dr Vavro Šrobar557. 
W programie działania przyjęto, że najpilniejszym zadaniem rządu będzie przejęcie 
władzy na obszarach Czech, Moraw i Śląska Austriackiego w ich historycznych 
granicach oraz na Słowacji. Jednak zadanie to okazało się trudne, ponieważ minister 
wojny Vaclav Klofač dysponował niewielkimi siłami zbrojnymi. Oddziały wojskowe 
była naprędce formowane spośród członków „Sokoła” i żołnierzy czeskich z byłej armii 
austro-węgierskiej, a pod koniec listopada jednostki czechosłowackie liczyły ok. 24 tys. 
żołnierzy. W tej sytuacji premier K. Kramař polecił ministrowi E. Benešowi jak 
najszybsze sprowadzenie do kraju wojsk czechosłowackich z Włoch i Francji558. 

Najwięcej kłopotów przysporzyło rządowi w Pradze podporządkowanie jej 
władzom ziem słowackich. Słowaccy działacze narodowi: Matuš Dula, Milan Hodža i 
Kornel Stodola jeszcze na przełomie września i października 1918 r. zażądali od władz 
węgierskich szerokiej autonomii dla Słowacji w zamian za poszanowanie integralności 
Węgier, jednak ich akcja zakończyła się niepowodzeniem 559 . W obliczu rozpadu 
monarchii habsburskiej, 24 października 1918 r. oficjalnie ogłoszono powstanie 
Słowackiej Rady Narodowej z przywódcą narodowców Matušem Dulą na czele, która 
zrywała wszelkie więzy z Węgrami i proklamowała niepodległość Słowacji. 4 listopada 
1918 r. na Słowacji powstała Wschodniosłowacka Rada Narodowa w Preszowie z 
Viktorem Dvorcsăkiem, która opowiadała się za pozostaniem Słowacji w ramach 
państwa węgierskiego w zamian za słowackie szkolnictwo i administrację. 11 grudnia 
1918 r. w Koszycach została proklamowana Słowacka Republika Ludowa, jako część 
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556 Ibidem, s. 308. 
557 Vavro Šrobar (1867-1950), słowacki polityk, lekarz, profesor uniwersytetu w Bratysławie; w 
powstaniu słowackim w 1944 r. wspólnie z K. Smidke stał na czele Słowackiej Rady Narodowej 
(Encyklopedia pwn.pl. Seria multimedialna. Cywilizacje Europejczyków, 2001, cyt. za: 
Encyklopedia PWN, Warszawa 2001). 
558 L. Kościelak, op. cit., s. 309. 
559 Ibidem. Na temat autonomii – zob. N. Krajčovičova, Koncepcia autonómie Slovenska v 

mađarskej politike v rokoch 1918-1920, w: Slovensko a Mađarsko…, op. cit., s. 46-55. 
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Republiki Węgierskiej z siedzibą władz w Preszowie, jednak państwo to zniknęło po 

wkroczeniu wojsk czechosłowackich do Koszyc 30 grudnia 1918 r. Podobne rady 

powstawały również w Bardjowie, Lewoczy i innych miastach wschodniej Słowacji560.  

Działalność polityczną środowisk prowęgierskich na ziemi słowackiej bez 

wątpienia ułatwiał fakt, że jeszcze na początku 1919 r. w wielu urzędach lokalnej 

administracji pracowali Węgrzy. Na przełomie 1918 i 1919 roku próbowali oni 

dostosować się do istniejącej sytuacji politycznej i utrzymać się na swoich 

dotychczasowych stanowiskach, licząc na jej stan tymczasowy. W związku z tym zdjęli 

oni flagi i godła b. Królestwa Węgierskiego, a w ich miejsce wywiesili na budynkach 

urzędów trójkolorowe flagi słowackie, trwając tak do nadejścia wojsk węgierskich 

latem 1919 r.561. 1 stycznia 1919 r. wojska czechosłowackie zajęły stolicę Słowacji – 

Bratysławę, która wtedy nosiła węgierską nazwę Pozsony. Węgierski historyk, Gyula 

Popély wspominał, że po włączeniu jej do Czechosłowacji miasto straciło w ciągu kilku 

miesięcy swój węgierski wygląd, zaś w koronacyjnej katedrze św. Marcina słychać 

było słowackie modlitwy, natomiast zamek bratysławski pozostał poza granicami 

Węgier. Stwierdził jednak, że granice „przychodzą i odchodzą, a naród jest wieczny”
562

. 

W okresie od 11 grudnia 1918 r. do czasu reformy administracji w 1927 r. władzę 

ustawodawczą i wykonawczą na ziemiach słowackich sprawował jako centralny organ 

minister pełnomocny dla zarządu Słowacji, przy pomocy aparatu urzędniczego, a 

głównym celem jego działalności było utrzymanie porządku i konsolidacja stosunków 

życia państwowego na jej obszarze563. 

W obliczu braku porządku, nieprzestrzegania prawa i niejasnej sytuacji 

politycznej na Słowacji, związanej z wycofaniem wojsk węgierskich, władze polskie 

były mocno zaniepokojone. Jednocześnie węgierski komendant wojskowy w 

Koszycach (Kassa) zwrócił się do Dowództwa Generalnego Krakowskiego z 

propozycją współdziałania przeciwko oddziałom wojsk czeskich, które od grudnia 1918 

                                                           
560 P. Švorc, Mesta vỳchodnégo Slovenska v čase prevratu (1918) a po ňom, w: Vel`ka doba v 

malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-

1929) / Große Zeit im kleinen Raum. Umbrűchein den Städten des mitteleuropäischen Raumes 

und deren Wirkungen (1918-1929), Prešov 2012, s. 33-34. O powstaniu Wschodniosłowackiej 
Rady Narodowej wspomina też Martin Ďurišin – zob. M. Ďurišin, Prešov a „Slovenska Radova 

Republika” (1919), w: Vel’ka doba a jej dôsledky. Prešov v 20. rokach 20. staročia, red. P. 
Švorc i kol., Prešov 2012, s. 70.  
561 Slovensky Narodny Archiv v Bratislave (dalej: SNA), fond: Ministerstvo s plonu mocou pre 
správu Slovenska, 271, arch. j. 488, s. 2: List prednostu barného ùradu v Spišskej Starej Vsi V. 
Sűssa z 27 III 1919 r. ministrowi Šrobárovi; zob. też: M. Krajčovič, Károlyiho vláda v 

Mađarsku a jej vzťah k Slvensku, w: Slovensko a Mađarsko…, op. cit., s. 41-42.     
562 Zob. M. Zemko, Slovensko – krajina v medzičase. Výber zo štúdii a článkov, Bratislava 2002, 
s. 149-151.       
563 G. Chmielewski, Geneza państwa i naczelnych instytucji państwowych Republiki Słowackiej, 

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Uniwersytet Warszawski, 
s. 11. - www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34841/002.pdf [dostęp: 19 IV 2013]. 
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r. zajmowały opuszczony przez Węgrów obszar Słowacji; powstająca na przełomie 

1918 i 1919 r. administracja znalazła się w ręku zaufanych urzędników słowackich lub 

czeskich oficerów564. Ze względu na narastający konflikt polsko-czeski, władze polskie 

chciały mieć dobre stosunki polityczne z rządem węgierskim, dlatego też zawarły 

umowę wojskową z Dowództwem Okręgu Generalnego V w Krakowie o 

przetransportowaniu na Węgry zwartych wojsk węgierskich bez ich rozbrajania. 

Władze polskie zgodziły się na taki układ w obawie przed groźbą wybuchu rewolucji 

komunistycznej na Węgrzech, które na przełomie lat 1918-1919 stały się obiektem 

silnej penetracji ze strony agentury bolszewickiej Rosji i komunistów węgierskich
565

.          

Tendencje odśrodkowe na Słowacji przejawiali także Niemcy, którzy utworzyli 

18 listopada 1918 r. w Kiežmarku na Spiszu Radę Narodową Niemców Węgierskich. 

W swojej deklaracji opowiadali się za pozostaniem w ramach państwa węgierskiego, a 

gdyby to okazało się niemożliwe, zamierzali proklamować niezależną Republikę 

Spiską. Krok ten uniemożliwiły jednak wojska czechosłowackie, maszerujące przez 

wschodnią Słowację w grudniu 1918 r.
566

. Podobnie było też w zachodnich Czechach, 

kiedy to w Kraju Sudeckim 4 marca 1919 r. wojska czechosłowackie otworzyły ogień 

do ludności niemieckiej, która powołała swoje władze samorządowe. Podczas 

wspomnianej pacyfikacji zginęło ponad 50 osób, a kilkaset zostało rannych, co Wenzel 

Jaksch skomentował proroczo: „Kto zdobywa ziemie przemocą, ten musi się z tym 

liczyć, że zostaną mu przemocą odebrane”567. Jego słowa spełniły się 20 lat później w 

dramatycznym dla Czechosłowacji 1938 roku.   

5 listopada 1918 r. z inspiracji księdza Ferdynanda Machaya ukonstytuowała 

się także Rada Narodowa Orawska, która podczas wiecu ludności polskiej Jabłonce 

przyjęła rezolucję o przyłączeniu polskiej części Orawy i Spiszu oraz Czadeckiego do 

Polski. W połowie listopada powstała w Lubowli polska Rada Narodowa Spiska, dzięki 

czemu Polska mogła obsadzić wojskiem tereny Orawy, zamieszkane przez większość 

polską, a w grudniu 1918 r. obszar Spiszu. Po wycofaniu się wojsk węgierskich ze 

Słowacji 7 grudnia 1918 r. na jej obszar wkroczyły oddziały czechosłowackie. Po 

udanym wypadzie na teren Spisza oddziału Wojska Polskiego pod dowództwem por. 

                                                           
564 AAN, IW 1918-1939, 296/I-38, k. 6: Raport wojskowy informacyjny z 1 I 1919 r.;  k. 31: 
Raport wojskowy informacyjny z 16 I 1919 r. 
565 AAN, IW 1918-1939, 296/I-38, k. 32: Raport wojskowy informacyjny z 16 I 1919 r. 
566 L. Kościelak, op. cit., s. 309. Na temat sytuacji na Spiszu i Orawie na przełomie lat 1918-
1919 pisze też słowacki historyk Peter Švorc – zob. P. Švorc, Život v mestečku Spišská Belá a 
česko-slovensko-poľske spory o spoločnú hranicu, w: Polska, Słowacja, Europa Środkowa w 
XIX-XXI wieku: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Orlof, pod red. J. 
Pisulińskiego, E. Rączy, K. Żarny, Rzeszów 2011, s. 274-281.    
567  A. Suppan, Zur historischen Persektive der Vertreibung der Deutschen aus der 
Tschechoslovakei, w: E. Hrabovec, Vertreibung und Abschub. Deutsche in Mähren 1945-1947, 
Franfurt in Main 1996, s. 15-17 – cyt. za: P. Madajczyk, Czystki etniczne I klasowe w Europie 
XX w. Szkice do problemu, Warszawa 2010, s. 52-53.    
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Bulowskiego, 20 grudnia doszło do starć polsko-czechosłowackich na Spiszu i Orawie, 

jednak 24 grudnia obie strony podpisały tymczasowe układy w Popradzie o 

rozgraniczeniu terenów polskich i czechosłowackich na Spiszu, a 31 grudnia 1918 r. 

strony podpisały analogiczną umowę w Chyżnem dotyczącą Orawy. 13 stycznia 1919 r. 

oddziały polskie wycofały się ze Spisza i Orawy na rozkaz szefa misji wojskowej 

Ententy w Budapeszcie, płk. Ferdynanda Vixa, który powoływał się na nieistniejącą 

decyzję naczelnego dowódcy wojsk Ententy marszałka Ferdynanda Focha
568

.  

Po zajęciu Spiszu i Orawy przez wojska czechosłowackie zaczęła się silna 

agitacja wśród miejscowej ludności, aby opowiedziała się za Czechosłowacją. Na tym 

tle dochodziło do zatargów wojsk czechosłowackich z tamtejszą ludnością polską, 

dlatego też w Krakowie 17 lutego 1919 r. powołano Komitet Obrony Spiszu, Orawy, 

Czadeckiego i Podhala, z Kazimierzem Przerwą-Tetmajerem na czele. Przygotowano 

odpowiedni memoriał dla polskiej delegacji w Paryżu z żądaniami przyłączenia tych 

ziem do Polski. Jednakże w przypadku Spiszu, Orawy i rejonu Czadcy rząd 

Czechosłowacji w sporze z Polską miał pełne poparcie słowackich działaczy 

narodowych. Na czele Komitetu stanęli m.in. pisarz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer i 

wybitny geolog, Władysław Szajnocha, a jego skarbnikiem został wybitny znawca 

Słowacji, Władysław Semkowicz. Na przełomie lat 1918-1919 r. postulował on 

włączenie do Polski powiatów słowackich: starowiejskiego, lubowelskiego, 

kieżmarskiego i części popradzkiego, a w 1920 r. uczestniczył w przygotowaniach 

plebiscytu na Spiszu i Orawie. Jednak po odwołaniu go przez Ententę na skutek 

nacisków politycznych rządu w Pradze brał udział w pracach Komisji Delimitacyjnej 

granicy polsko-czechosłowackiej, niekorzystnej dla zaolziańskich Polaków
569

.  

Pod naciskiem przedstawicieli Ententy, 3 lutego 1919 r. władze czeskie 

zgodziły się w Paryżu na ogłoszenie plebiscytu. Dotyczyła ona kontroli sytuacji na 

miejscu przez komisję kontrolującą Ententy. Ponadto pod kontrolą komisji były też 

sprawy gospodarcze, a do czasu decyzji kongresu pokojowego zawieszono też pobór 

rekruta do armii obu państw na tym terenie. Tego samego dnia została też podpisana 

umowa między dowództwem polskim i czeskim o zawieszeniu broni na froncie 

cieszyńskim, zgodnie z którą wojska stron walczących pozostały na swoich, 

dotychczasowych pozycjach, uznano, że jeńcy i osoby internowane będą traktowane 

zgodnie z obowiązującymi konwencjami międzynarodowymi, wznowiono też ruch 

kolejowy. Rządy Polski i Czechosłowacji podjęły wprawdzie rokowania w sprawie 

politycznych regulacji sytuacji na spornych terenach granicznych. W dniach 21-29 lipca 

                                                           
568 Zob. E. Orlof-Piotrowska, Orawa i Spisz w latach 1918-1920, Szczawnica 1990, s. 5; por. 

eadem, Orawa i Spisz w stosunkach polsko-słowacko-czeskich w latach 1918-1920, w: Stosunki 

polsko-czesko-słowackie w latach 1918-1945, pod red. E. Orlof-Piotrowskiej, Rzeszów 1992, s. 

93-94; zob. też: M. Sobczyński, B. Zawadzka, Orawa polska. Problemy geograficzno-polityczne 

i społeczne, Łódź 1988, s. 4-5.  
569 E. Orlof-Piotrowska, Orawa i Spisz w latach 1918-1920, op. cit., s. 5; zob.: T. M. Trajdos, 

Władysław Semkowicz wobec Słowacji, w: Od pozania do zrozumienia.., op. cit., s. 109-110.   
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1919 r. w Krakowie doszło do polsko-czeskich rokowań, które prowadzili ze strony 
polskiej Stanisław Grabski, zaś czeskiej Bedřich Štĕpanek, jednak nie dały pożądanego 
rezultatu, ponieważ delegaci czescy nie mieli wyraźnej woli uregulowania sporu, grając 
na czas i licząc na wsparcie ich działań ze strony zwycięskich mocarstw Ententy. W 
związku z powyższym delegacja czeska opuściła Kraków bez osiągnięcia pozytywnego 
rezultatu rokowań570.    

Czesi powrócili do sprawy Śląska Cieszyńskiego w najbardziej krytycznym 
momencie wojny polsko-sowieckiej. Latem 1920 r., w czasie ofensywy wojsk 
bolszewickich na Warszawę, czechosłowacki minister spraw zagranicznych Edward 
Beneš wykorzystał trudną sytuację Polski i przeforsował na konferencji w Spa podział 
Śląska Cieszyńskiego przez mocarstwa bez przeprowadzania plebiscytu, na co zgodził 
się premier Władysław Grabski, licząc na pomoc mocarstw w obliczu inwazji 
bolszewickiej na Polskę. Na skutek propagandy czeskiej i powiązań Beneša i Masaryka 
wśród elit zachodnich, 28 lipca 1920 r. mocarstwa podjęły decyzję o podziale Śląska 
Cieszyńskiego, korzystnym dla Czechosłowacji. Na jej mocy Czesi uzyskali polskie 
tereny, które przyznano pod ich zarząd po wojnie z 1919 r., całą strefę 
zdemilitaryzowaną oraz część resztek polskiego terytorium pozostawionych Polsce po 
wojnie z 1919 r. z Trzyńcem, Karwiną, Jabłonkowem i południowymi dzielnicami 
Cieszyna, oddali też Czechosłowacji większość spornych terenów Spisza i Orawy. Ze 
względu na pogarszającą się sytuację na froncie wojny polsko-bolszewickiej, rząd 
polski uznał decyzję Rady Ambasadorów pod warunkiem przepuszczania przez 
Czechosłowację transportów z bronią dla walczącego z natarciem Armii Czerwonej 
Wojska Polskiego571. Czechosłowacja mimo deklaracji Edwarda Beneša w Spa aż do 
bitwy warszawskiej żadnych transportów do Polski nie przepuściła. W kwietniu 1920 r. 
władze czeskie wycofały swoje wojska ze Spiszu i Orawy, dokąd powrócili też polscy 
uchodźcy z obszaru plebiscytowego pod przewodnictwem ks. Machaya. W zamian za 
wycofanie wojsk Czesi zwiększyli ilość funkcjonariuszy żandarmerii i Straży 
Skarbowej, które to formacje tamowały ruch graniczny i zwalczały polską agitację 
narodową za włączeniem Śląska Cieszyńskiego, Spiszu i Orawy do Polski572.         

W czasie ofensywy bolszewickiej w lipcu 1920 r., Czesi zaczęli też formować 
dywizje ukraińskie, wrogo nastawione do Polski, w których skład weszli weterani 
wojny polsko-ukraińskiej lat 1918-1919, politycznie związani z obozem Jewhena 
Petruszewycza. Rząd Czechosłowacji liczył też na wybuch antypolskiej irredenty 
ukraińskiej w Galicji Wschodniej. Wyrazem tych oczekiwań było utrzymywanie 

                                                           
570 Zob. M. K. Kamiński, Czesko-polskie rozmowy polityczne w Krakowie (21-29 lipca 1919 r.), 

w: ibidem, s. 21-33. 
571

 Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 1918-1939, wybór i oprac. E. Orlof i A. 

Pasternak, Rzeszów 1994, s. 42-51.  
572  AAN, Ministerstwo Spraw Zagranicznych [dalej: MSZ], 2/322/0/217, k. 14-15: Referat 

informacyjny z 1 V 1920 r.: Czecho-Słowacja. 
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kontraktów z przedstawicielstwem emigracyjnego rządu Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej w Pradze, jak i tolerowanie działalności tamtejszej placówki 
Komunistycznej Partii Galicji Wschodniej. W Czechosłowacji znajdowały się również 
obozy internowanych oficerów i żołnierzy b. wojsk ZURL, w których przebywało 
około 8-9 tys. osób, a ostatecznie władze Republiki Czechosłowackiej zlikwidowały je 
w październiku 1925 r.573 . Wroga wobec Polski postawa rządu czechosłowackiego 
wynikała zarówno z konfliktu polsko-czeskiego o Śląsk Cieszyński, jak i 
panslawistycznej, prorosyjskiej opcji politycznej, reprezentowanej przez rząd w Pradze 
– niezależnie od władzy, jaka istniała w Rosji – choć w Pradze w tym czasie liczono na 
restytucję białej Rosji jako obrończyni idei jedności słowiańskiej. Stanowisko rządu w 
Pradze wobec rysującej się perspektywy wojny polsko-sowieckiej wyłożył dobitnie już 
w lutym 1920 r. Karel Kramář, który w wygłoszonym przed Zgromadzeniem 
Narodowym przemówieniu stwierdził: „Nie możemy wiązać się z Polską, aby bronić jej 

przed Niemcami i przed Rosją […] gdyby Polska zdecydowała się bronić tylko przed 

Niemcami i szukała z nami w przyszłej, wolnej Rosji naturalnego sojusznika nas 

wszystkich Słowian, […] co opierałoby się na założeniu, że nie chciałaby od Rosji 

niczego, co nie jest etnograficznie polskie i gdyby skierowała całą swoją politykę na 

Zachód […] oraz gdyby w ten sposób uniemożliwiła sojusz Rosji z Niemcami”
574

.    
Ostatecznie po podpisaniu protokołu krakowskiego 6 maja 1924 r. została 

ustalona linia granicy polsko-czechosłowackiej, a aneksy do niej regulowały sprawy 
gospodarcze i turystyczne na obszarze Jaworzyny, Spisza i części Tatr575. Powyższe 
porozumienia były również podstawą do zawarcia 25 lutego 1925 r. umowy polsko-
czechosłowackiej, dotyczącej linii demarkacyjnej między oddziałami walczących 
wojsk, która ostatecznie wytyczyła granicę między obydwoma państwami, istniejącą do 
1938 r.576. Po ostatecznym ustaleniu granicy polsko-czechosłowackiej 44 proc. terenu o 
powierzchni 1002 km², na których żyło 139,6 tys. mieszkańców przypadło Polsce. 
Jednak większość tego obszaru o powierzchni 1280 km², na której zamieszkiwało 295,2 
tys. osób – 139 tys. Polaków, 113 tys. Czechów, 34 tys. Niemców. Tereny 
administrowane przez polską Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, na których żyło 

                                                           
573 AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 2/322/0/443, k. 70-71: Notatka o Ukraińcach w 
Czechosłowacji z 14 V 1922; por. J. Pisuliński, Kwestia ukraińska w stosunkach polsko-
czechosłowackich w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Polska, Słowacja, Europa Środkowa 
w XIX-XXI wieku: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Orlof, pod red. J. 
Pisulińskiego, E. Rączy, K. Żarny, Rzeszów 2011, s. 192. 
574 Zob. „Národni listy”, 13 II 1920, nr 43, s. 2 – cyt. za: J. Gruchała, Wschodnia granica Polski 
w opinii czeskich środowisk politycznych (1918-1938), w: Od poznania do zrozumienia…, op. 
cit., s. 37. 
575 E. Orlof, Orawa i Spisz w latach 1918-1920…, op. cit., s. 14-15; zob. też: Stosunki polsko-
czesko-słowackie w latach 1918-1939…op. cit., s. 62-79.    
576 Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 1918-1939…, op. cit., s. 34-38; por. E. Orlof, 
Orawa i Spisz w stosunkach polsko-słowacko-czeskich…, op. cit., s. 96. 
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179 tys. mieszkańców, w tym 123 tys. Polaków, 32 tys. Czechów i 22 tys. Niemców 
znalazły się w granicach Czechosłowacji. Krzywdzące dla zaolziańskich Polaków 
rozwiązanie sprawy Śląska Cieszyńskiego odbiło się bardzo niekorzystnie na 
wzajemnych relacjach polsko-czeskich na Zaolziu – społeczność polska boleśnie 
odczuła politykę czechosłowakizmu, którą władze Republiki Czechosłowackiej objęły 
obok Słowaków, Niemców i Rusinów również Polaków. Zdarzały się również wypadki 
terroru i inwigilacji działaczy polskich przez czeską policję577. Po decyzji Ententy z 
1920 r. w sprawie Zaolzia, wzajemna nieufność między Polakami a Czechami była 
często skrywana, jednak Polacy czuli się oszukani przez mocarstwa koalicji, czekając 
na odpowiednią konstelację geopolityczno-historyczną. Owa ukryta niechęć 
niewątpliwie eksplodowała jesienią 1938 r., kiedy zaolziańscy Polacy kwiatami witali 
wkraczające na Zaolzie wojska polskie578.      

Otwarta też pozostawała kwestia przynależności ziem wschodniej Słowacji i 
Rusi Zakarpackiej, ponieważ główną część mieszkańców stanowili Rusini pochodzenia 
chłopskiego, gdyż i tak nieliczna elita tej grupy narodowej uległa madziaryzacji w 
okresie lat 1880-1918. Świadczyć o tym może fakt, że część inteligencji ruskiej 
przeniosła się do Budapesztu, a ich pisma zaczęły ukazywać się w języku węgierskim, 
jak np. „Kelet” i „Ungvár”579.  W ramach prowadzonej polityki madziaryzacji narodów 
niesłowiańskich również zaczęli jej ulegać Rusini. Władze węgierskie zaczęły 
realizować akcję „nawracania” chłopów rusińskich z obrządku unickiego 
(greckokatolickiego) na prawosławie. Jednak przed pierwszą wojną światową chłopi 
podjęli próbę przeciwstawienia się tym działaniom, co spowodowało represje władz, a 
w zimie 1913/1914 r. doszło wręcz do procesu 94 działaczy chłopskich, spośród 
których władze oskarżyły 32 o szpiegostwo na rzecz Rosji. Poza tym na Zakarpaciu 
działało kilka organizacji węgierskich, które prowadziły asymilację narodową Rusinów, 
a największą z nich – podobnie, jak na Słowacji było Towarzystwo Oświatowe 
Górnych Węgier (FEMKE), co doprowadziło do tego, że wielu narodowych działaczy 
rusińskich pracowało w Budapeszcie nad zbliżeniem obu narodów, jak np. etnograf 
Heliodor Skrypskij, czy pierwszy komisarz rządu węgierskiego na Zakarpaciu, Oreszt 
Szabó. Niektórzy jednak, jak np. posłowie do sejmu węgierskiego – Jenȍ Szabó i Endre 
Rabár dążyli do określenia Rusinów jako „Węgrów wyznania unickiego”. Aby 

                                                           
577 AAN, MSZ 2/322/0/217, k. 70-71: Ref. inf. Z 15 X 1920 r.: terror czeski i czechizacja 
ludności polskiej na Śląsku Cieszyńskim. 
578 K. Nowak, Polacy i Czesi na Zaolziu po 1920 roku, w: Od poznania do zrozumienia…, op. 
cit., s. 53-67. 
579  T. Kopyś, Stosunki narodowościowe na Rusi Zakarpackiej w drugiej połowie XIX i na 
początku XX wieku, w: „Węgry i dookoła Węgier..” Narody Europy Środkowej w walce o 
wolność i tożsamość w XIX i XX wieku. Materiały z konferencji dotyczącej problematyki 
narodowościowej w Europie Środkowej zorganizowanej z okazji 10. rocznicy śmierci prof. 
Wacława Felczaka (Kraków 12-13 grudzień 2003), pod red. A. Cetnarowicza i S. Pijaja, Kraków 
2005, s. 185. 
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zapobiec asymilacji Rusinów, niektórzy Węgrzy pomagali im zachować kulturę, 
zwyczaje i język – do takich należał Károly Mészarós, który napisał ich historię, a 
węgierski etnograf, Tivdar Lehoczky zbierał pieśni ludowe i napisał kilka prac na temat 
dziejów komitatu Bereg, a w 1911 r. założył pierwsze muzeum historii Zakarpacia580.       

Problemem była też fatalna sytuacja ekonomiczna ludności Zakarpacia, co 
generowało emigrację Rusinów w poszukiwaniu pracy i lepszego życia, głównie w 
USA. To z kolei odbijało się na najsłabszym zaludnieniu w krajach Korony Św. 
Stefana, np. w komitacie Máramarossziget gęstość zaludnienia wyniosła 26 osób na 
km², pomimo występowania bogactw naturalnych (ropa naftowa), które jednak 
znajdowały się w rękach obcego i węgierskiego kapitału. W związku z ogólną biedą na 
przełomie XIX i XX w. palącą sprawą dla władz węgierskich stała się kwestia socjalno-
bytowa ludności rusińskiej, drugorzędną zaś była świadomość narodowa i walka o 
autonomię kulturalną Rusinów581. Brak realnego programu przeciwdziałania nędzy – 
nie licząc mało skutecznego programu rządu Kálmána Szélla skierował uwagę części 
Rusinów w okresie pierwszej wojny światowej w stronę Rosji – w odpowiedzi władze 
węgierskie skazały za działalność antypaństwową kilka lat więzienia 800 osób, a w 
1915 r. wprowadziły nowy alfabet, oparty o węgierską transkrypcję fonetyczną582.    

Powojenne losy tego obszaru i jego mieszkańców zostały rozstrzygnięte jeszcze 
podczas pierwszej wojny światowej. W lipcu 1918 r. na konferencji w Homestead, w 
amerykańskiej Pensylwanii jej uczestnicy przegłosowali oderwanie się Zakarpacia od 
Węgier. Jeden z projektów przewidywał wręcz utworzenie państwa rusińskiego na 
obszarach Rusi Zakarpackiej, Bukowiny i południowej części Galicji, inny zaś – 
autonomię tego obszaru w granicach jednego z państw, utworzonych po zakładanym 
już rozpadzie Austro-Węgier. Rada Narodowa Rusinów z Zakarpacia zwróciła się do 
prezydenta USA, Woodrowa Wilsona z prośbą, dotyczącą autonomii na tym obszarze. 
W wyniku tego pośrednictwa Tomasz Masaryk spotkał się z delegacją Rusinów i na 
mocy ugody filadelfijskiej z 26 października 1918 r. obiecał nadanie szerokiej 
autonomii społeczeństwu b. północno-wschodnich obszarów węgierskich w granicach 
przyszłej Czechosłowacji583. 

Próbę rozwiązania sprawy przynależności prawnopaństwowej Rusi 
Zakarpackiej podjęli też zamieszkujący je Rusini. Miejscowi działacze rusińscy różnie 
widzieli swoją przyszłość po rozpadzie Austro-Węgier. Utworzona 9 listopada 1918 r. 
w Użhorodzie Węgiersko-Ruska Rada Narodowa pod przewodnictwem Augustyna 
Wołoszyna opowiadała się za pozostaniem Rusi Zakarpackiej w państwie węgierskim, 
powstała zaś w drugiej połowie listopada 1918 r. w Lubowli na Spiszu Karpatoruska 
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 Zob. J. Váradi-Sternberg, Utak. Találkozások embeek: irások az orosz-magyar és ukráin-

magyar kapcsolatokról, Użgorod 1974, s. 168-170.    
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 T. Kopyś, Stosunki narodowościowe na Rusi Zakarpackiej…, op. cit., s. 188-189. 
582 Ibidem, s. 189.   
583 Ibidem, s. 190.   
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Rada Narodowa widziała przyszłość zjednoczonych ziem ukraińskich łączności z 
Rosją, jednak 21 grudnia 1918 r. została ona przeniesiona do Freszowa, a na jej czele 
stanął Antonij Beskyd. Ten z kolei opowiadał się za autonomią terytorialną, a 21 
stycznia 1919 r. Centralna Rada Ruska zebrana w Chuście koło Cisy, pod wodzą Julija 
Braszczajki, przyłączyła się do Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, powstałej 13 
listopada 1918 r. we Lwowie584. 

Jednakże o przyszłości wschodniej Słowacji i Rusi Zakarpackiej rozstrzygnęło 
na początku stycznia 1919 r. zajęcie terenów słowackich wraz z Rusią Zakarpacką 
przez wojska czechosłowackie, co zostało usankcjonowane przez zgodę Rady 
Najwyższej Mocarstw Sprzymierzonych z 3 marca 1919 r., chociaż pod warunkiem 
zagwarantowania autonomii 585 . Starania ministra Edwarda Beneša o przyłączenie 
Łemkowszczyzny do Czechosłowacji nie powiodły się na skutek antypolskich tendencji 
Rusińskiej Ludowej Republiki Łemków, która powstała 5 grudnia 1918 r. w 
nowosądeckiej Florynce i objęła obszar od rzeki Poprad po Przełęcz Dukielską po obu 
stronach Karpat586. 

Jednak centralnym problemem do rozwiązania pozostawała sprawa 
usankcjonowania władzy rządu w Pradze nad nowymi terenami. Jeszcze pod koniec 
listopada 1918 r. minister Vavro Šrobar otrzymał jednoznaczne polecenie premiera 
Karela Kramařa zaprowadzenia władzy czechosłowackiej na Słowacji. W prasie 
czeskiej zaczęły ukazywać się artykuły o narastającej anarchii na ziemiach słowackich, 
o szerzeniu się wśród ludności słowackiej idei bolszewickich, o bojówkach węgierskich 
napadających na Słowaków, chcących połączenia z Czechami. Wysłane wojska 
czechosłowackie zajęły ledwie niewielkie obszary zachodniej Słowacji z powodu 
skutecznego oporu wojsk węgierskich. Toteż w Budapeszcie 3 grudnia ppłk Ferdynand 
Vix poinformował rząd węgierski, że Praga była upoważniona do objęcia Słowacji. 
Niezależnie od działań rządu czechosłowackiego Milan Hodža w imieniu Słowackiej 
Rady Narodowej zawarł 6 grudnia w Budapeszcie z ministrem wojny Węgier, Albertem 
Barthą układ o wycofaniu wojsk węgierskich z etnicznych ziem słowackich, które 
obejmowały 2/3 terytorium Słowacji, choć ostateczną granicę słowacko-węgierską 
miała wyznaczyć konferencja pokojowa587. 

Jednak minister Edward Beneš, w celu osłabienia pozycji Słowackiej Rady 
Narodowej i uzyskania większych nabytków terytorialnych kosztem Węgier, 
wynegocjował w Paryżu z marszałkiem Ferdynandem Fochem linię demarkacyjną, 
która 21 grudnia 1918 r. została narzucona Węgrom. Linia rozgraniczenia słowacko-
węgierskiego na Morawach biegła od ujścia rzeki Morawy do Dunaju, dalej wzdłuż 
Dunaju do ujścia rzeki Ipoli, następnie wzdłuż niej, a potem w kierunku Rimawskiej 
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Soboty i Czopu oraz rzeką Uh wzdłuż granicy z Rusią Zakarpacką do Galicji. Wraz z 
zajmowaniem przez wojska czechosłowackie ziem słowackich minister Šrobar 
rozwiązał lokalne oddziały Słowackiej Rady Narodowej i Rady Robotnicze, a 8 
stycznia 1919 r. rozwiązał ostatecznie Słowacką Radę Narodową. W zamian 
organizował administrację terenową, szkolnictwo oraz policję, mianując urzędników 
narodowości czeskiej kosztem inteligencji słowackiej, którą uważał za prowęgierską. 
Šrobar rozdzielał też miejsca w parlamencie przeznaczone wypełniać postanowień 
Umowy Pittsburskiej, lansując wobec Słowacji politykę centralistyczną. W 
przemówieniu wygłoszonym 1 października 1919 r. w Zgromadzeniu Narodowym 
przez Šrobara podkreślał on, że Umowę Pittsburską zawarły czeskie i słowackie 
organizacje w Stanach Zjednoczonych w obecności T. Masaryka. Argumentował, że 
była to ugoda stowarzyszeń amerykańskich, a nie krajowych. Do tej kampanii włączył 
się na początku lutego 1920 r. również prezydent Masaryk, który w liście do premiera 
Vlastimila Tušara588 napisał, że w samej umowie pozostawiono główne Czechom i 
Słowakom oraz ich przedstawicielom. Jak widać, Czesi i Słowacy zebrani w Pittsburgu 
dobrze wiedzieli, że władze USA nie mogą decydować o urządzeniu państwa 
czechosłowackiego589. 

Czeska klasa polityczna uważała, że Czesi i Słowacy to dwie grupy tego 
samego narodu, które wyodrębniły się na przestrzeni wieków w wyniku celowej 
polityki węgierskiej. W jednym z wywiadów dla francuskiego dziennika „Le Petit 
Parisien” z września 1921 r. prezydent Masaryk kategorycznie twierdził, że nie ma 
narodu słowackiego i jest to wyłącznie wynalazek propagandy węgierskiej. Czesi i 
Słowacy są braćmi, mówią dwoma językami, ale między nimi jest mniejsza różnica niż 
między językiem północno, a południowoniemieckim. Czesi są bardziej rozwinięci niż 
Słowacy, których Węgrzy utrzymywali w systematycznej nieświadomości, ale to się 
zmieni, bo zakładane są na Słowacji szkoły duchu czechosłowackim. Obiecywał, że w 
ciągu jednej generacji nie będzie już różnicy między obydwiema gałęziami 
czechosłowackiej rodziny narodowej. Niechęć elit czeskich do formowania się 
tożsamości słowackiej, głównie poprzez autonomię Słowacji wynikała z zamiaru 
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 Vlastimil Tušar (1880-1924), czeski polityk i działacz socjaldemokratyczny. Do polityki 

wszedł w 1900 r., a od 1903 r. pracował jako redaktor magazynu „Równości”. W latach 1908-

1911 był redaktorem pisma, które zostało przekształcone pod jego kierownictwem w dzienniku. 
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zbudowania silnego i jednolitego państwa, odpornego na tendencje odśrodkowe 
mniejszości narodowych, głównie niemieckiej i węgierskiej. Władze Republiki 
Czechosłowackiej obawiały się, że autonomia Słowacji umożliwiałaby aktywność 
polityczną mniejszości węgierskiej i przez to umacniałyby się tendencje pro węgierskie 
w społeczeństwie słowackim, co mogłoby z czasem doprowadzić do oderwania się 
Słowacji od państwa czechosłowackiego. Czeską politykę centralizacyjną popierali 
także słowaccy narodowcy, socjaldemokraci i ewangelicy. Liczyli oni na pomoc 
gospodarczą Czechów w celu rozwoju cywilizacyjnego Słowacji, dążąc do osłabienia 
wpływów duchowieństwa katolickiego, które przed 1918 r. często wykazywało się 
lojalistyczną postawą wobec władz węgierskich, licząc także na wspólne 
przeciwdziałanie tendencjom odśrodkowym mniejszości węgierskiej590. 

Powstanie Czechosłowacji, do której przyłączono Słowację i Ruś Zakarpacką 
było rezultatem przemyślanej i konsekwentnie prowadzonej przez zwolenników 
jednego narodu akcji dyplomatycznej i politycznej na arenie międzynarodowej. 
Sytuację tę trafnie określił Masaryk, który stwierdził, że Czechom i Słowakom 
„niepodległość podano na talerzu”. Problemem wymagającym ostatecznego 
rozstrzygnięcia pozostawało jednak ustalenie granic gdyż alianci przyjęli zasadę 
utrzymania granic historycznych Królestwa Czeskiego591. 

Przychylność aliantów przyczyniła się do tego, że po zajęciu obszarów 
Słowacji i Rusi 4 władze czechosłowackie postanowiły zaanektować kolejne terytoria 
węgierskie, wykorzystując niestabilną sytuację polityczną Węgier, gdzie 21 marca 1919 
r. do władzy doszedł komunistyczny rząd Béli Kuna. W drugiej połowie kwietnia 1919 
r. wojska czechosłowackie zaatakowały razem z wojskami rumuńskimi Węgierską 
Republikę Rad. Okazało się jednak, że oddziały Węgierskiej Armii Czerwonej nie tylko 
powstrzymały wojska czechosłowackie, ale przeszły też do ofensywy i w ciągu maja-
czerwca opanowały wschodnią Słowację, korzystając z poparcia miejscowej ludności 
słowackiej i ukraińskiej (rusińskiej), niezadowolonej z rządów czeskich. Zachęcone 
tym sukcesem komunistyczne wojska węgierskie proklamowały 16 czerwca 1919 r. w 
Preszowie Słowacką Republikę Rad, która jednakże upadła po trzech tygodniach. 
Dopiero interwencja wojsk Ententy pod komendą gen. Maurice’a Pellego na Węgrzech 
przy wsparciu wojsk rumuńskich powstrzymała komunistyczne wojska węgierskie, a w 
lipcu 1919 r. wojska czechosłowackie ponownie zajęły wschodnią Słowację i Ruś 
Zakarpacką592. 

Akcja rządu czechosłowackiego wynikała z jego polityki zagranicznej. Minister 
spraw zagranicznych, Edward Beneš 5 lutego 1919 r. złożył na konferencji paryskiej 
noty sankcjonujące zdobycze terytorialne. Zażądał w nich dla Czechosłowacji kosztem 
b. CK Monarchii: Czech, Moraw i Śląska Austriackiego w granicach historycznych, 
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Słowacji z granicą na Dunajcu (Morawskie Pole), Gmundu, południowego brzegu Dyi, 
prawego brzegu Morawy, Rusi Zakarpackiej i Burgenlandu. Od Niemiec zażądał 
Kotliny Kłodzkiej, powiatów: Racibórz, Nysa, Głubczyce, Rybnik i Pszczyna z 
Górnego Śląska, a także autonomii kulturalnej dla Serbów Łużyckich oraz 
umiędzynarodowienia Dunaju, Odry, Łaby i Wisły593.  

Ostateczne granice Czechosłowacji ustalono na podstawie traktatów 
międzynarodowych. W traktacie wersalskim z Niemcami z 28 czerwca 1919 r. 
Czechosłowacja otrzymała od Niemiec część powiatu raciborskiego, tzw. Kraj 
Hulczyński, w traktacie z Saint Germaine-en-Laye z Austrią z 10 września 1919 r. 
uzyskała rejon Yaltic od strony Moraw oraz Yitorazska z węzłem kolejowym Gmund 
od strony południowych Czech. Traktat gwarantował też autonomię Rusi Zakarpackiej 
z Sejmem Krajowym na czele, decydującym w sprawach ministracji, języka, 
szkolnictwa i kwestii religijnych oraz gubernatora narodowości ukraińskiej 
mianowanego przez prezydenta, jako najwyższego przedstawiciela władzy 
autonomicznej. Z kolei w traktacie Trianon z Węgrami z 4 czerwca 1920 r. 
sankcjonowano linię demarkacyjną słowacko-węgierską z 21 grudnia 1918 r., przy 
czym dodatkowo włączono do Czechosłowacji rejon Petržalki, leżący na prawym 
brzegu Dunaju na południe od Bratysławy. Na mocy decyzji Rady Ambasadorów z 28 
lipca 1920 r. o rozgraniczeniu Śląska Cieszyńskiego Czechosłowacja otrzymała obszar 
liczący 1270 km2, a Polska 1012 km2. Czechosłowacja skorzystała z 
umiędzynarodowienia Odry, Łaby i Dunaju, gdyż w portach Hamburga, Szczecina i 
Triestu miała prawo do wolnej przystani594. Jednak zanim to nastąpiło, Czechosłowacja 
musiała zmagać się z zagrożeniem, które przyszło ze strony Węgierskiej Republiki Rad.  
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Rozdział IV 

Powstanie Węgierskiej Republiki Rad 

i polityka wewnętrzna reżimu Béli Kuna 
 

4.1 Węgierski ruch komunistyczny w latach 1917-1919  

 

Na przełomie 1917 i 1918 r. na Węgry zaczęły docierać informacje o 

zwycięskim przewrocie bolszewickim w Rosji, a pierwsi szerzyli je antymilitaryści, 

którzy prowadzili kolportaż ulotek antywojennych. Więcej informacji na jego temat 

dotarło na Węgry po podpisaniu między Państwami Centralnymi i Rosją Sowiecką 

traktu pokojowego w Brześciu 3 marca 1918 r. Informacje o przewrocie Lenina ze 

Szwajcarii do w Rosji dotarły również na Węgry za pośrednictwem wracających z 

niewoli jeńców węgierskich, wśród których spośród wziętych do niewoli 1,5 mln 

żołnierzy CK Armii 600 tys. stanowili Węgrzy. Część z nich przebywając w niewoli 

stała się szczególnie podatna na propagandę marksistowską. Nie bez znaczenia 

pozostawał fakt, że duży odsetek jeńców węgierskich Rosjanie przetrzymywali w 

pobliżu ośrodków miejskich, gdzie silne były wpływy bolszewików. Wieloletnie 

faworyzowanie przez carskie władze obozowe jeńców słowiańskich z równoczesną 

dyskryminacją Austriaków i Węgrów doprowadziło do sytuacji, w której ci ostatni 

skłaniali się ku bolszewikom. Jeńcy wiedzieli, że bolszewicy chcą zakończyć wojnę, 

więc liczyli na rychły powrót do domów. Część jeńców czuła się wręcz zapomniana i 

zdradzona, tym bardziej, że w warunkach wojny władze Austro-Węgier nie potrafiły 

zmusić Rosji do poprawy warunków bytowych dla swych więzionych obywateli, co 

rodziło wśród nich postawy antypaństwowe. Sympatie probolszewickie wynikały też po 

części z różnic w sposobie traktowania oficerów i szeregowych żołnierzy. Niektórzy 

widzieli w tym potwierdzenie haseł o kapitalistycznej nierówności595.  

Pierwsze koła marksistowskie wśród węgierskich jeńców powstały jeszcze w 

1916 r. Najsilniejsza grupa zawiązała się w obozie w Tomsku. Tam znaleźli się niemal 

wszyscy przyszli przywódcy rewolucji węgierskiej: Béla Kun vel Kohn, Ferenc 

Münnich, József Rabinovics i Ernő Seidler. Wśród nich wyróżniał się Kun, od 16 roku 

życia działacz Partii Socjaldemokratycznej. Przed wojną był dziennikarzem, w 1914 r. 

został zmobilizowany do wojska, a w 1916 r. dostał się do niewoli rosyjskiej. Podczas 

pobytu w Rosji nauczył się rosyjskiego i nawiązał kontakty z bolszewikami, a przy ich 

pomocy organizował grupy komunistyczne wśród jeńców wojennych
596

.  

Po demokratycznej rewolucji lutowej 1917 r. i upadku caratu, Kun wraz ze 

swymi współpracownikami opuścił obóz i wstąpił do Socjaldemokratycznej Partii 

Robotniczej Rosji (bolszewików). Kiedy okazało się, że nowe władze rosyjskie chcą 
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kontynuować wojnę, pozostali jeńcy węgierscy jeszcze bardziej zbliżyli się ideowo do 

bolszewików, a wielu zasiliło ich oddziały i wzięło udział w przewrocie bolszewickim. 

Zwycięstwo bolszewików nasiliło ich propagandę wśród jeńców wojennych. Lenin i 

Trocki zdawali sobie sprawę z korzyści, jakie niosło pozyskanie jeńców różnych 

narodowości, ponieważ przy ich pomocy zamierzał „eksportować” swoją rewolucję 

poza granice Rosji.  

Na początku 1918 r. bolszewicy zaczęli tworzyć wśród komunistów grupy 

narodowe, które w maju połączyły się w Federację Zagranicznych Grup 

Komunistycznych, a jedną z nich była Sekcja Węgierska, która funkcjonowała w 

Moskwie i skupiała zrewoltowanych b. jeńców węgierskich.  Bolszewicy obiecywali im 

koniec wojny, rozliczenie osób odpowiedzialnych za ich męki i tułaczkę oraz nowy i – 

w ich mniemaniu – sprawiedliwszy świat. Zarażeni bakcylem rewolucji Węgrzy 

agitowali swych rodaków, ale indoktrynacja nie zawsze przebiegała łagodnie, ponieważ 

propagandę bolszewicką kontestowali oficerowie, dlatego też często dochodziło do 

zatargów z żołnierzami natury politycznej.  

Jednakże motywy przejścia znacznej części jeńców węgierskich na stronę 

bolszewików nie były li tylko ideowe. Paradoksalnie, sympatie komunistyczne rodziły 

się też po powrocie na Węgry, gdzie b. jeńcy spotykali się z podejrzeniami i wrogością, 

a część z nich została internowana w obozach. Takie postawy ze strony władz 

popychały ich w stronę komunistów. Najczęściej jednak b. jeńcy kierowali się 

względami materialnymi, licząc na poprawę warunków bytowych. Wstępując do Armii 

Czerwonej lub oddziałów międzynarodowych Węgrzy – według zapewnień 

bolszewickich – mogli otrzymać odzież, wyżywienie i żołd. W niczym to nie zmienia 

jednak faktu, że w rezultacie ponad 80 tys. b. jeńców węgierskich walczyło po stronie 

bolszewickiej w rosyjskiej wojnie domowej
597

.  

Dużą rolę odegrał również strach. Ci, którzy odmawiali współpracy narażali się 

na represje. Taki los spotkał właśnie oficerów, którzy odrzucili ofertę bolszewików – 

wielu z nich zostało aresztowanych i rozstrzelanych, jako elementy kontrrewolucyjne, a 

pozostałych umieszczono w odrębnych obozach, niektórzy przebywali w nich do 1925 

r. Część z nich zmarła tam z zimna, chorób i głodu, a setki bolszewicy zamordowali w 

odwecie za upadek rewolucji węgierskiej. Pozostali przy życiu oficerowie wrócili do 

kraju na mocy wymiany za więzionych przez rząd Miklosa Horthy’ego węgierskich 

komunistów, którą przeprowadzono w wyniku porozumienia sowiecko-węgierskiego
598

.   

W 1917 r. Béla Kun zaczął robić „polityczną karierę” w ogarniętej wojną 

domową bolszewickiej Rosji. Podczas pobytu w Piotrogrodzie poznał on przywódcę 

bolszewickiej Rosji, Włodzimierza Lenina i wkrótce należał do ludzi z jego 

najbliższego otoczenia. Jako dziennikarz z wykształcenia zaczął też pisać artykuły na 
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łamach „Prawdy”. W dniu 24 marca 1918 r. Kun wraz ze swoimi towarzyszami udał się 

na Kreml, gdzie wszyscy spotkali się z Jakowem Swierdłowem, który był jednym z 

najbliższych współpracowników przywódcy Rosji Sowieckiej. Podczas tego spotkania 

powołali oni Węgierską Grupę Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewików), na 

której czele stanął Kun. Również kolejni węgierscy komuniści objęli ważne stanowiska: 

Ernő Pór – sekretarza, zaś Tibor Szamuely komisarza do spraw wojskowych. W dowód 

„wdzięczności” Szamuely  nakazał aresztować i zgładzić tych węgierskich oficerów, 

którzy nie zgadzali się na agitację bolszewicką w obozach jenieckich. W tym czasie 

razem z Szamuelym Kun wydawał „Międzynarodowego Socjalistę” i „Rewolucję 

Socjalną”. W redagowaniu pomagał im komunista żydowskiego pochodzenia, Máté 

Zalka vel Béla Frankl599. W broszurze zatytułowanej „Czego chcą komuniści” Béla 

Kun opisał metody walki i program ruchu komunistycznego. Jego celem była 

międzynarodowa rewolucja, która miała doprowadzić do ustanowienia dyktatury 

proletariatu, jako etapu przejściowego od kapitalizmu do socjalizmu. W broszurze: „Co 

to jest Republika Rad?” Kun pisał: „… chodzi tu o nieubłaganą walkę rewolucyjną, 

która zakończyć się może tylko całkowitym unicestwieniem klasy posiadającej”
600

.  

W kwietniu 1918 r. odbył się ogólnorosyjski kongres jeńców wojennych. Béla 

Kun zaapelował o powrót do macierzystych krajów, aby wzniecić płomień rewolucji i 

zakończyć rządy kapitalistów, księży i arystokracji. Kongres powołał do życia 

międzynarodowe oddziały, które miały walczyć po stronie bolszewików. Kun został 

organizatorem centralnego kierownictwa batalionów międzynarodowych. Miesiąc 

później Lenin powołał do życia Federację Grup Zagranicznych Rosyjskiej Partii 

Komunistycznej (bolszewików), w której grupa węgierska była najliczniejsza; jej 

członkowie organizowali seminaria i instruktaże dla agitatorów. 4 października 1918 r. 

w moskiewskim hotelu „Dresden” odbyła się konferencja założycielska Węgierskiej 

Sekcji „Międzynarodowej Partii Komunistycznej”, która została przekształcona 

wkrótce w Węgierską Partię Komunistyczną, na tej konferencji został też powołany jej 

Komitet Centralny. Obecni delegaci podjęli uchwałę o wysłaniu na Węgry grupy 

przeszkolonych propagandzistów „…w celu poświęcenia swych sił międzynarodowej 

rewolucji na Węgrzech”, która dysponowała pieniędzmi przeznaczonymi na planowany 

w Budapeszcie komunistyczny zamach stanu. W Moskwie pozostawiono Biuro 

                                                           
599
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Zagraniczne WPK, na którego czele stał Endre Rudnyanszky oraz początkowo Tibor 
Szamuely, którego jednak Kun wezwał w listopadzie 1818 r. na Węgry601.  

Na początku listopada 1918 r. grupa 80 komunistów przybyła z rewolucyjnej 
Rosji na Węgry. Ich przyjazd zaktywizował komunistów krajowych, którzy z pomocą 
grupy Kuna zaczęli przygotowania do utworzenia partii. Efektem było utworzenie 4 
listopada 1918 r. w Budapeszcie Komunistycznej Partii Węgier, na Bélą Kunem na 
czele. Po jej utworzeniu, na przełomie 1918 i 1919 r. z Rosji wysłano na Węgry dalsze 
250-300 agitatorów i emisariuszy, którzy dysponowali środkami finansowymi, 
przeznaczonymi na działalność rewolucyjną. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony 
bolszewików komuniści węgierscy zaczęli szerzyć propagandę i zwiększać stopniowo 
swoje wpływy w społeczeństwie602.      

16 listopada 1918 r. również Béla Kun powrócił na Węgry pod przybranym 
nazwiskiem płk. Sebestyén’a – oficjalnie w celu organizacji repatriacji do Rosji b. 
rosyjskich jeńców wojennych, faktycznie jednak zaczął przygotowania do 
komunistycznego zamachu stanu w celu obalenia rządu Michaly Karoly`ego 603 . 
Wkrótce też spotkał się z działaczami komunistycznymi, którzy powrócili z Rosji, a 
także z tymi komunistami węgierskimi, którzy spędzili wojnę w kraju. Obie grupy 
komunistyczne: moskiewska i budapesztańska 24 listopada 1918 r. powołały do 
życia  Węgierską Partię Komunistyczną (Kommunisták Magyarországi Pártja, WPK), a 
w Budapeszcie został też uruchomiony lokal partyjny. Organem prasowym była 
„Czerwona Gazeta” (Vörös Újság), zaś osobno dla żołnierzy drukowano „Czerwonego 
Żołnierza” (Vörös Katona). W liście Beli Kuna do Lenina z 5 stycznia 1919 r. prosił o 
pieniądze na wydawanie wspomnianych gazet: „Możecie być zupełnie spokojni. 

Zajmuję się sprawami w sposób stanowczy i marksistowski (..) A jeśli zdobędziemy 

władzę, nikt nie zdoła nam jej wydrzeć. Jeszcze raz proszę Was o bezzwłoczne 

przysłanie wskazanej sumy”
604

.  
Po utworzeniu WPK komuniści natychmiast przystąpili do agitacji i organizacji 

komórek partyjnych, zmierzając jawnie i konsekwentnie do rewolucji społecznej. W 
swoich tezach programowych żądali nacjonalizacji fabryk, likwidacji majątków 
ziemskich, zawarcia sojuszu socjalistycznych Węgier z Rosją Sowiecką, ingerowali też 
w działalność istniejących rad robotniczych i żołnierskich, bądź tworzyli nowe. 
Powracający z niewoli rosyjskiej jeńcy wojenni rozsiewali propagandę bolszewicką. W 
szeregi WPK wstępowali też radykalni socjaldemokraci, lewicująca inteligencja, 
zdemobilizowani żołnierze oraz przedstawiciele mniejszości żydowskiej – należy 
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zaznaczyć, że zwłaszcza ci ostatni, stanowiący znaczną część węgierskiej inteligencji – 

żywili spore sympatie komunistyczne. W lutym 1919 r. Węgierska Partia 

Komunistyczna liczyła ok. 40 tys. członków. W ramach przygotowań do zamachu stanu 

komuniści zakupili pewną ilość broni, która pozostała po wycofującej się na przełomie 

lat 1918-1919 niemieckiej armii feldmarszałka Augusta von Mackensena, którego 

wojska okupowały terytorium Rumunii
605

. 

Korzystając z doświadczeń rosyjskich, komuniści zręcznie podsycali nastroje 

społeczne prowokując strajki i rozruchy. W grudniu 1918 r. podburzeni żołnierze 

usiłowali opanować Zamek Królewski w Budapeszcie, w styczniu 1919 r. wybuchły 

trzydniowe starcia w ośrodku górniczym w Salgótarján, gdzie 16 osób zginęło, a 90 

odniosło ciężkie rany. W mieście Szarvas w zamieszkach zginęło 14 osób, 40 było 

rannych. Również na wsi wystąpiły niepokoje, ponieważ inspirowani przez 

komunistów chłopi oraz służba folwarczna występowali przeciw właścicielom 

ziemskim. Rabowano i niszczono siedziby dworskie, dochodziło do samowolnych 

podziałów ziemi. Chcąc załagodzić sytuację, prezydent Karolyi ogłosił 16 lutego 1919 

r. reformę rolną. Parcelacja dotyczyła majątków prywatnych o powierzchni powyżej 

285 ha i kościelnych powyżej 116 ha. Czerwony hrabia – jak ziemiaństwo nazwało 

Karoly`ego – urządził nawet publiczny podział własnych dóbr, chociaż owe parcelacje 

nie zadowoliły włościan, ponieważ w ich mniemaniu nadziały ziemi były zbyt małe w 

stosunku do potrzeb chłopskich.  

Tymczasem nastoje społeczne w kraju ulegały coraz większej radykalizacji, na 

łamach komunistycznej „Czerwonej Gazety” komuniści wezwali społeczeństwo do 

zbrojnego powstania. 18 lutego 1919 r. tłum bezrobotnych i zdemobilizowanych 

żołnierzy zaatakował drukarnię gazety socjaldemokratów „Népszava” (Głos Ludu), na 

łamach której politycy socjaldemokratyczni zwalczali radykalizm bolszewicki. Po 

interwencji policji zginęło osiem osób, w tym kilku policjantów, a około 100 zostało 

rannych. Tej samej nocy policja też aresztowała Kuna i jego sztab rewolucyjny. Gdy 

okazało się, że funkcjonariusze pobili aresztowanych, w tym Kuna, prezydent Węgier, 

Mihály Károlyi wysłał swojego sekretarza w celu zebrania informacji na temat stanu 

zdrowia aresztowanych komunistów. Po jego wizycie władze zezwoliły im na dużą 

swobodę podczas pobytu w więzieniu w zakresie umożliwiającym im de facto 

prowadzenie działalności politycznej. Jednak wkrótce okazało się, że represje 

przyniosły odwrotny skutek, popularność WPK wzrosła do tego stopnia, że 
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zrewoltowane tłumy na ulicach Budapesztu domagały się uwolnienia więzionych 

przywódców komunistycznych606.  

Aresztowanym komunistom władze zapewniły dobre warunki, dzięki czemu – 

za zgodą kilku sprzyjających im ministrów, utrzymywali kontakt z towarzyszami, 

którzy przebywali na wolności. Niebawem splot okoliczności zadziałał na ich korzyść, 

ponieważ wiosenna ofensywa Armii Czerwonej na Krymie zaniepokoiła Ententę. 

Alianci zdawali sobie sprawę z wagi współpracy z Rumunią, która oferowała swoje 

wojska i terytorium w charakterze zaplecza dla interweniujących w Rosji wojsk. 

Ulegając naciskom rządu Rumunii szef misji wojskowej Ententy w Budapeszcie, płk. 

Fernand Vyx 20 marca 1919 r. postawił władzom węgierskim ultimatum, w którym 

zażądał bezwzględnego przesunięcia linii demarkacyjnej z Rumunią w głąb terytorium 

węgierskiego. W dramatycznej sytuacji Karolyi podjął najgorszą z możliwych decyzji, 

podając rząd do dymisji i zapewne licząc na to, że nowy, socjalistyczny rząd będzie 

współpracował z nim, jako prezydentem. Nowe władze miały cieszyć się powszechnym 

poparciem i uczynić z Węgier na tyle silne państwo, że byłoby w stanie odrzucić 

ultimatum
607

. Jak się wkrótce okazało – była to samobójcza decyzja dla młodej 

demokracji węgierskiej. 

21 marca 1919 r. socjaldemokraci zawarli porozumienie z przebywającymi w 

więzieniu komunistami, proponując im fuzję obu partii, w sposób wręcz kapitulancki, 

godząc się na wprowadzenie „dyktatury proletariatu” i sojusz z Rosją Sowiecką. W 

efekcie aliansu powstała Węgierska Partia Socjalistyczna i tego samego dnia w 

Budapeszcie proklamowano uroczyście utworzenie Węgierskiej Republiki Rad, a dzień 

później, 22 marca ukonstytuowała się Rewolucyjna Rada Rządząca, która wydała 

odezwę Do wszystkich. W dokumencie stwierdzono, m.in.: „Z dniem dzisiejszym 

proletariat Węgier obejmuje władzę w państwie. Do tego decydującego kroku zmusiło 

robotników i chłopów Węgier całkowite załamanie się świata burżuazyjnego i 

bankructwo rządu koalicyjnego. Gospodarka kapitalistyczna załamała się, robotnicy 

nie chcą już więcej jęczeć w jarzmie wielkich kapitalistów i obszarników. Tylko 

socjalizm i komunizm może uratować kraj od anarchii”608 . Komuniści stosunkowo 

szybko i bezkrwawo objęli władzę w kraju z pomocą socjalistów.  

 

4.2 Przewrót komunistyczny i powstanie Węgierskiej Republiki Rad, system 

polityczny, ideologia i dyktatorskie rządy Béli Kuna 

 

Po oficjalnym objęciu władzy w Budapeszcie przez Węgierską Rewolucyjną 

Radę Rządzącą z większościowym udziałem socjaldemokratów na jej czele stanął jako 
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premier polityk socjaldemokratyczny, Sándor Garbai609. Rada nie wyraziła też zgody na 
kontynuację tymczasowej prezydentury przez M. Karolyi`ego, uznając ten prestiżowy 
w demokracji urząd za „zbędny”. Jednak owa przewaga była pozorna, ponieważ 
faktyczne kierownictwo w państwie spoczywało w rękach komunistów, a faktycznie 
Béli Kuna, który był komisarzem spraw zagranicznych. Zresztą i ta iluzoryczna 
przewaga z czasem zniknęła, ponieważ komuniści pozbywali się socjaldemokratów, 
przeprowadzając kolejne zmiany w rządzie. 7 kwietnia 1919 r. odbyły się wybory do 
rad prowincjonalnych i krajowych, w której uczestniczyli kandydaci z jednej listy 
wyborczej. Ostatecznie zdominowali nowo powstałą partię, a 12 czerwca 1919 r. 
zmieniono jej nazwę na Socjalistyczno-Komunistyczną Partię Robotników, 23 czerwca 
Węgierska Rada Rządząca uchwaliła konstytucję Węgierskiej Socjalistycznej 
Federacyjnej Republiki Rad. Przy ustalaniu struktury państwa komuniści korzystali ze 
wzorców sowieckich – władzę w terenie objęły Rady Delegatów Robotniczych, 
Żołnierskich i Chłopskich, a najwyższym organem było Zgromadzenie Krajowe 
złożone z wybranych delegatów.  

W nocy z 22 na 23 marca 1919 r. Ernő Pór w zastępstwie Beli Kuna 
przeprowadził rozmowę telefoniczną z Leninem, podczas której pozdrowił Lenina jako 
przywódcę proletariatu międzynarodowego. Lenin zrewanżował się „serdecznymi 

pozdrowieniami proletariackimi Węgierskiej Republice Rad, a przede wszystkim 

towarzyszowi Béli Kunowi” – warto wspomnieć, że od 22 marca do końca istnienia 
WRR wymieniono 218 depesz, w których Kun de facto składał Leninowi raporty na 
temat rozwoju rewolucji na Węgrzech610. W kraju rozpoczął się okres 133 dni rządów 
komunistycznych, krwawego terroru oraz wyniszczających państwo i społeczeństwo 
posunięć gospodarczych. Komuniści węgierscy zaproponowali też władzom Rosji 
Sowieckiej zawarcie przymierza zaczepno-obronnego, licząc na rychłe nadejście 
oddziałów Armii Czerwonej, które zbliżały się do Karpat.  

Wzorem Rosji Sowieckiej została 25 marca została utworzona Węgierską 
Armia Czerwona. Podobnie, jak w Rosji – nie obowiązywały tu rangi oficerskie, a 
czerwonoarmiści dzielili się na komendantów i żołnierzy. W szeregach WAC byli 
pochodzący z wyboru mężowie zaufania i oddelegowani do każdej jednostki wojskowej 
komisarze polityczni; komuniści znieśli wszelkie arystokratyczne tytuły i przywileje611.  

Również w dziedzinie życia gospodarczego komuniści wydali szereg dekretów, 
które – podobnie, jak sowiecki komunizm wojenny – zrujnowały kraj ekonomicznie. 
Już 23 marca przejęli oni nadzór nad handlem detalicznym, 25 marca ukazała się dekret 
o nacjonalizacji przemysłu, przejmując wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe i 
transportowe zatrudniające powyżej 20 osób, jednak w rzeczywistości upaństwawiano i 
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mniejsze zakłady, określając ten proces uspołecznieniem produkcji. Zarząd nad takim 

przedsiębiorstwem przejmował komisarz produkcyjny wraz z trzyosobową Radą 

Robotniczą. Władze powołały Radę Gospodarki Ludowej, która miała nadzorować 

zmiany w przemyśle i jego rozwój612.  

28 marca władze przejęły banki i zablokowały prywatne konta. Jak zauważył 

świadek wydarzeń z 1919 r.: „Gospodarka finansowa na Węgrzech […] to dzisiaj 

bardziej gospodarka, niż finanse”. Przejęcie banków, depozytów i lokat pieniężnych 

nie rozwiązywało fatalnej sytuacji finansowej państwa węgierskiego: wydatki rosły w 

zastraszającym tempie, dochody zaś malały. 31 grudnia 1918 r. wygasł przywilej 

Banku Austro-Węgier na emisję banknotów, które powinny być wycofane po 30 

czerwca 1919 r. Jednak były one dalej emitowane i drukowane na matrycach b. Banku 

Austro-Węgier, nie zwracając uwagi na pokrycie w dewizach, szlachetnych kruszcach 

lub towarach. Jednocześnie zwiększano podaż pieniądza, przy malejącej produkcji 

towarów, usług i handlu, czy dystrybucji na pusty rynek spowodowało galopującą 

inflację
613

.      

29 marca władze Węgierskiej Republiki Rad przejęły nadzór nad szkolnictwem 

wszystkich szczebli, usuwając „z urzędu” ze szkół religię wszelkich wyznań
614

. Na 

czele tej „rewolucji oświatowej” stanął komunizujący intelektualista w stopniu 

komisarza oświaty, György Lukács, który rozbudował kadrowo podlegający sobie 

resort – o ile w marcu 1919 r. pracowało tam 200 urzędników, to pod koniec istnienia 

WRR aż 3000. Obok koordynacji procesu kształcenia Komisariat Oświaty nadzorował 

indoktrynację uczniów i studentów – służyły jej m.in. przygotowywane nowe programy 

szkolne i podręczniki. Postanowiono też zlikwidować szkoły jednoklasowe, a zastąpić 

je ośmioklasowymi szkołami zbiorczymi, co doprowadziło tylko do zwiększenia i tak 

już ogromnego chaosu w oświacie. Władze poddały surowej kontroli literaturę, 

księgozbiory biblioteczne i życie artystyczne
615

.  

3 kwietnia 1919 r. rewolucyjne władze ogłosiły też dekret o reformie rolnej, co 

faktycznie oznaczało nacjonalizację ziemi. Zgodnie z jej zasadami wszystkie majątki 

powyżej 100 holdów (58 ha) wraz z inwentarzem przeszły na własność państwa bez 

odszkodowania. Jednak chłopi zdziwili się, kiedy okazało się, że zapowiadana 

parcelacja gruntów nie dała im ziemi, ponieważ pospiesznie komuniści zaczęli zakładać 

spółdzielnie produkcyjne. Z kolei przejęte bezprawnie zamki, pałace i dwory zostały 

przekształcone w ośrodki wypoczynkowe i sanatoria. Władze upaństwowiły też sklepy, 

hotele oraz kamienice, konfiskując wszystkie prywatne depozyty bankowe, jak 
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pieniądze, papiery wartościowe czy biżuterię. Każdy obywatel został zobowiązany do 

przekazania na rzecz państwa domowych kosztowności i dzieł sztuki o wartości 

powyżej 500 koron i to włącznie z kolekcjami monet i znaczków pocztowych. Ludzie 

w panice ukrywali rodzinne precjoza w piwnicach lub zakopywali je poza domem. W 

pałacach, dworach i mieszkaniach rekwirowano cenniejsze wyposażenie, uznając je za 

„dobro wspólne”; również Ludowy Komisariat Oświaty ogłosił, że wszystkie prywatne 

zbiory biblioteczne należą od tej pory do ludu, wprowadzono też ustawę o 

powszechnym nauczaniu dzieci i młodzieży, co umożliwiło im szeroki dostęp do 

oświaty, co było istotne zwłaszcza dla rodzin niezamożnych, na których pozyskanie 

liczyły władze Węgierskiej Republiki Rad616.  

Komuniści zaczęli wprowadzać w życie zasady swojej polityki mieszkaniowej 

– w Budapeszcie do odebranych ich właścicielom mieszkań wprowadziło się 30 tys. 

rodzin robotniczych, a właścicielom łazienek nakazano udostępnić je biedniejszym 

sąsiadom. Raz w tygodniu musieli też oddać je do użytku dzieciom ze szkół i 

przedszkoli, mieli też obowiązek zapewnić im mydło, ręczniki i ciepłą wodę. Zdarzały 

się jednak złośliwe kwaterunki. Do pewnego mieszkania wprowadził się b. służący jego 

właściciela, który uprzednio okradł go. W innym przypadku starsza kobieta musiała 

dzielić lokal z aktywną zawodowo prostytutką. O losach mieszkańców każdej 

kamienicy decydował „mąż zaufania”. W celu pozyskania biedniejszej części 

społeczeństwa władze podwyższyły płace o 30 proc., zrównały pensje urzędników i 

robotników, obniżając czynsze za mieszkania, wprowadzając też jednak kontrolę 

dystrybucji żywnością, która obowiązywały wszystkich obywateli WRR617.  

Jak wspomniano, władze powołały organ koordynujący politykę gospodarczą – 

Radę Gospodarki Ludowej, na której czele stanął Evžen Jénȍ Varga. Kiedy Rada 

zaczęła wprowadzać „innowacje gospodarcze” szybko okazało się, że zamiast 

dobrobytu, jej polityka doprowadziła kraj do katastrofy gospodarczej, w krótkim czasie 

powstał olbrzymi deficyt budżetowy, wypuszczano pieniądze bez pokrycia i nastąpił 

spadek produkcji. Finalnym efektem była szalejąca inflacja, a w miastach zapanował 

głód. Wzorem z Rosji Sowieckiej władze rekwirowały na wsi żywność. Nie brakowało 

tylko „rewolucyjnych pamiątek”, nieliczne otwarte jeszcze sklepy oferowały portrety i 

popiersia przywódców rewolucyjnych, a także przypinane metalowe gwiazdy z sierpem 

i młotem. Władze WRR borykały się z brakami kadrowymi, komisarzami zostawali 

bardzo często ludzie bez wiedzy ekonomicznej i kwalifikacji kierowniczych, jak np. 

ślusarze, cieśle, tokarze. Ze względu na wyżej wspomniane braki kadrowe 

upaństwowioną fabryką lub majątkiem – zarządzali ich dawni właściciele. Ziemia, na 

której przydział liczyli chłopi małorolni i bezrolni nie została im przekazana, ponieważ 
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władze zamierzały przystąpić do kolektywizacji, co ostatecznie doprowadziło do 
odwrócenia się chłopstwa od rewolucji618.  

Władze komunistyczne ingerowały niemal we wszystkie aspekty życia. 
Wprowadzono cenzurę prasy, literatury i sztuki, z czasem likwidując wszystkie 
niekomunistyczne gazety. Rada Rewolucyjna uchwaliła nowe, absurdalne regulacje, 
dzieląc wszystkich pisarzy według „linii klasowej” na trzy kategorie. Wypłacano im 
pensje państwowe nie według wartości dzieła a podług kategorii, do której należeli, 
oczywiście tylko wtedy, gdy twórczość była poprawna ideologicznie. W trosce o 
„zdrowie obywateli” wprowadzono pełną prohibicję, a za złamanie zakazu groziły 
wyroki w trybie doraźnym. Towarzyszyła temu zakrojona na szeroką skalę kampania 
propagandowa, informująca o szkodliwym wpływie alkoholu na zdrowie. W kraju, 
gdzie produkowano wino i tradycyjną wódkę owocową – pálinkę władze zakazały 
degustacji tych trunków. Jednak niektórzy przedstawiciele władz otwarcie łamali zakaz 
spożywania alkoholu, nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji. Pili dowódcy i 
żołnierze Węgierskiej Armii Czerwonej, a działacze komunistyczni urządzali w swoich 
siedzibach nocne libacje. Władze zapowiedziały rewizje wyroków sądowych, które 
zapadły w minionych latach, dzięki czemu osoby skazane za przestępstwa dokonane na 
przedstawicielach tzw. burżuazji, mogli liczyć na ułaskawienie. Ludzi tych reżim Kuna 
uznał za „ofiary systemu kapitalistycznego”; jednocześnie należący do burżuazji, mieli 
być surowo ukarani za „szkody wyrządzone w przeszłości proletariatowi”. W celu 
umocnienia dyktatury komuniści odrzucili również zasadę stosowaną przez prawników 
na całym, cywilizowanym świecie głoszącą, że prawo nie działa wstecz.     

Komuniści przystąpili również do tzw. „prania mózgów”, poprzez zwalczanie 
narodowej tradycji i symboliki. Pod rygorem odpowiedzialności karnej zakazano 
wykonywania hymnu narodowego i wywieszania historycznej, trójkolorowej flagi 
węgierskiej. Oficjalnym hymnem była „Międzynarodówka”, a symbolem państwowym 
WRR flaga czerwona. W parlamencie zniknęły freski ukazujące historyczne 
wydarzenia, a Koronę Świętego Stefana, w Zamku Królewskim, najważniejszy symbol 
państwa węgierskiego przykryto czerwoną czapką. Polityka zacierania tradycji i historii 
narodowej wynikała z samej zasady internacjonalizmu. Komuniści uważali Węgierską 
Republikę Rad za część światowej republiki komunistycznej, co wynikało koncepcji 
geopolitycznej bolszewików, którzy – chcąc tego, czy nie – nawiązywali do idei 
światowego imperium pod panowaniem rosyjskim, aktualnych w Rosji przed 1914 
rokiem619.      

Komunistyczne władze WRR od początku swojej dyktatury przystąpiły do 
aktywnego zwalczania węgierskiej świadomości narodowej, traktując ją, jako 
nacjonalizm, a jej przejawem było np. niszczenie pomników królów i bohaterów 
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węgierskich. Niechęć, jaką żywili oni do pamiątek narodowych objawiła się 
szczególnie 1 maja 1919 r., kiedy urządzili oni w Budapeszcie – mimo powszechnego 
w mieście głodu – huczne obchody Święta Pracy. Chcąc wymazać pamięć 1000-letniej 
historii państwa i narodu węgierskiego, na polecenie rządu robotnicy zabudowali 
deskami znajdujący się w centrum miasta Pomnik Milenium, zakrywając w ten sposób 
rzeźbę sławnego wodza Madziarów Arpada i 36-metrową kolumnę z Archaniołem 
Gabrielem na szczycie, który według narodowej legendy nakazał przyjąć koronę 
pierwszemu królowi Węgier – Stefanowi. Jako alternatywę przy pomniku postawiono 
gipsową statuę Karola Marksa. Taki sam los spotkał pomnik Gábor’a Baross’a – męża 
stanu, ministra handlu i transportu. Monument ów zniknął wewnątrz szkaradnej, 
drewnianej piramidy zwieńczonej u góry czerwoną gwiazdą. Dochodziło też do innych, 
niedorzecznych pomysłów, jak np. neoklasycystyczną bramę wjazdową 350-metrowego 
Tunelu pod Wzgórzem Zamkowym nazwano triumfalną bramą dyktatury proletariatu. 
Portal szpeciły rzeźby czerwonoarmistów oraz gwiazda z sierpem i młotem. Węgierscy 
komuniści starali się przy okazji stworzyć własną, nową tradycję. Wznoszono gipsowe 
obeliski Marksa, Karla Liebknechta i Róży Luksemburg. Stawiano pomniki węgierskim 
rewolucjonistom i „bohaterom powstań ludowych”. W szkołach zaprzestano nauki w 
duchu patriotycznym, a zaczęła obowiązywać doktryna walki klasowej. W związku ze 
zmianami w programach nauczania historii wycofano dotychczasowe podręczniki 
historyczne, jak również pomijano dzieła znanych pisarzy węgierskich na rzecz 
promocji literatury powszechnej, szczególnie rewolucyjnej oraz „bohaterów” walk 
klasowych na przestrzeni dziejów Węgier620.  

Na celowniku władz znalazł się również Kościół katolicki, jak i inne kościoły i 
związki wyznaniowe. Wprowadzono urzędowy rozdział Kościoła od państwa, choć 
oficjalnie obowiązywała zasada neutralności państwa w stosunku do religii. W praktyce 
była ona zupełnie nieprzestrzegana, komuniści rzekomo zapewniali wolność wyznania, 
ale w rzeczywistości prowadzili walkę zarówno z praktykami religijnymi, jak i samą 
religią. Służył temu system ograniczeń i represji oraz wspierana przez aparat 
państwowy agresywna propaganda ateistyczna, a całość polityki antykościelnej 
nadzorował Urząd ds. Likwidacji Spraw Religijnych. Działania skierowane były 
zarówno przeciwko Kościołowi katolickiemu, jak i protestanckiemu: kalwinom, 
luteranom i unitarianom, choć szczególnie komuniści prześladowali katolicyzm.  
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W takcie represji komuniści odebrali duchowieństwu prawa wyborcze, przejęli 

cały majątek kościelny oraz należący do innych stowarzyszeń religijnych. Zajęto 

ziemie, budynki i aktywa, a kościelne dzieła sztuki uznano za własność społeczną. 

Władze rozwiązały też klasztory, a w ramach „reformy szkolnej” pozbawiono 

duchowieństwo możliwości nauczania religii, jak i innych przedmiotów, likwidując 

również szkoły katolickie lub zamieniając je w „centra kulturowe” czy też szkoły 

świeckie. Z pozostałych placówek szkolnych usunięto nauczających księży, 

pozbawiając ich często środków utrzymania czy też nierzadko mieszkania. Na 

uniwersytetach zostały zamknięte wydziały teologiczne, a siostry zakonne, które 

troskliwie dotąd opiekowały się pacjentami, zostały wyrzucone ze szpitali. Władze 

zakazały Kościołowi katolickiemu prowadzenia pomocy społecznej, jak również 

zabroniły działalności wszelkich ruchów i stowarzyszeń religijnych621.  

W przemówieniach i prasie władze ośmieszały i szykanowały religię, księży 

często porównywano do szalbierzy, samą religię określano mianem kontrrewolucyjnej 

propagandy. Władze poddały kontroli treść kazań, wygłaszanych podczas mszy 

niedzielnych, zakazały też wielu rytuałów religijnych. Prześladowania dotknęły księży 

bezpośrednio, część aresztowano: w więzieniu znaleźli się katolicki biskup 

Szombathely, hr. János Mikes i przyszły powojenny Prymas Węgier, kard. József 

Mindszenty. Komunistyczni bojówkarze atakowali kapłanów i siostry zakonne, a 

niektóre napady kończyły się śmiercią. Podczas wystąpień antyreligijnych aktywiści 

partyjni zakłócali także nabożeństwa wznosząc prowokacyjne okrzyki, bezczeszcząc 

kościoły, czy też zakłócając procesje Bożego Ciała, podczas których strzelali do ołtarzy 

i ich uczestników, a w Budapeszcie komunista wręcz wjechał w tłum wiernych 

rozpędzonym samochodem, a potem opluł Hostię
622

.  

Węgierscy komuniści podobnie jak Lenin doceniali rolę propagandy. W okresie 

istnienia Węgierskiej Republiki Rad, agitacja komunistyczna była niezwykle 

natarczywa. Indoktrynacji służyła cała ówczesna sztuka. Zarówno film, jak i literatura, 

teatr, rzeźbiarstwo, malarstwo i grafika – wszystkie te dziedziny sztuki miały za 

zadanie wychwalać „zdobycze proletariackiego państwa”, wskazywać zagrożenia i 

piętnować przeciwników władzy sowieckiej. W tym celu wykorzystywano szczególnie 

filmy i grafikę plakatową. Wielu ówczesnych, często zdolnych artystów węgierskich 

poparło ideologię komunistyczną. W kinach wyświetlano rodzime filmy 

propagandowe, których zdołano wyprodukować około 40, a jeden z nich, zatytułowany 

Przybywa mój brat został nakręcony na podstawie wiersza lewicowego poety Antal’a 

Farkas’a. Film zrealizował Mihály Kertész, w przyszłości znany, jako Michael Curtiz – 
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reżyser „Casablanki”; na ekrany kin trafiły też filmy sowieckie, które w maju 1919 r. 
przywiózł z Moskwy Tibor Szamuely623.  

Najpopularniejszym środkiem agitacji był plakat. Duża część węgierskich 
malarzy i grafików poparła komunizm, oddając swój talent na usługi czerwonej 
machinie propagandowej. Byli to przeważnie artyści związani ze sztuką awangardową. 
Futuryści, ekspresjoniści i kubiści dostrzegli w przemianach społecznych szansę 
zrewolucjonizowania sztuki. Większość skupiona była wokół pisma „Ma” (Dziś) 
założonego przez poetę i malarza Lajos’a Kassák’a. Ten przedstawiciel 
konstruktywizmu i abstrakcjonizmu, z przekonań socjalista, należał nawet do 
ówczesnego Zarządu Pisarzy, współwydawca periodyku, pisarz, autor 
ekspresjonistycznych i postimpresjonistycznych obrazów, a także twórca 
rewolucyjnych plakatów propagandowych, Béla Uitz. Czołowym artystą z tego kręgu, 
współpracującym z reżimem komunistycznym był rzeźbiarz, grafik i malarz Mihály 
Biró, autor wziętych reklam komercyjnych. Ten związany z socjaldemokracją artysta, 
projektował jednocześnie dzieła propagujące socjalizm. Jego najpopularniejszą pracą 
stał się plakat z charakterystyczną wielką postacią, uderzającą młotem („Czerwony 
człowiek”). W uznaniu jego zdolności, powierzono mu stanowisko komisarza ds. 
plakatu propagandowego. Pozostali czerwoni artyści, którzy tworzyli agitujące plakaty 
to m.in. postimpresjonista i kubista Róbert Berény, autor słynnego afisza „Do broni!” 
(działał w departamencie sztuki), grafik Dankó Ödön, który był twórcą plakatu „Wstąp 
do Czerwonej Armii”, malarz i grafik Tibor Pólya, ilustrator i grawer Azary Prihoda – 
autor plakatu promującego komunistyczną edukację oraz popularny portrecista 
żydowskiego pochodzenia Bertalan Pór, który wykonał m.in. litografię „Proletariusze 
świata łączcie się!”. Zwolennikiem Węgierskiej Republiki Rad był też malarz i fotograf 
László Moholy-Nagy (Weisz) – teoretyk Bauhausu. Po upadku reżimu Béli Kuna, wielu 
uwikłanych w poparcie komunizmu twórców wyjeżdżało do Wiednia lub Berlina624.  

 

4.3 Działalność „Chłopców Lenina”: klasowo-narodowy charakter rewolucyjnego 

terroru reżimu Węgierskiej Republiki Rad. Społeczeństwo wobec komunistycznej 

dyktatury  

 

Podobnie, jak to miało miejsce od 1917 r. w Rosji, również na Węgrzech 
istotnym czynnikiem władzy komunistów był klasowy terror. Zgodnie z zaleceniami 
sowieckimi komuniści węgierscy zastosowali rewolucyjny terror na skalę powszechną, 
a przemoc, okrucieństwa i zabójstwa miały wyeliminować przeciwników politycznych 
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oraz zastraszyć naród węgierski. Po zdobyciu władzy wprowadzono stan wyjątkowy, a 

każdemu, kto nie podporządkował się dekretom nowych władz lub choćby podejmował 

próbę zorganizowania oporu groziła śmierć – dotyczyło to zwłaszcza „wrogów ludu”: 

przedsiębiorców, urzędników, prawników, profesorów, lekarzy, księży. Od 

burżuazyjnych sfer gospodarczych natychmiast odcięli się też komisarze 

odpowiadający za gospodarkę kraju: handlu – Mátyás Rákosi i spraw gospodarczych – 

Evžen Jenő Varga
625

. Na murach węgierskich miast komuniści rozlepiali ogłoszenie, 

którego treść dobrze oddawała ducha ich władzy: „W państwie proletariuszy tylko 

pracujący mają prawo do życia!”
626

. Władze WRR wprowadziły również 

skoszarowany obowiązek pracy w znacjonalizowanych zakładach, fabrykach, 

majątkach i gospodarstwach rolnych.  

Na mocy stanu wyjątkowego władze zakazały przebywania na ulicach po 

godzinie 22.00, a od godziny 23.00 zabroniły korzystać z oświetlenia domowego, 

wydały też nakaz oddania wszelkiej broni palnej. Zbrojnym ramieniem partii była 

utworzona specjalna formacja milicyjna „Czerwona Straż”, która powstała po 

rozwiązaniu armii policji, zaś odpowiednikiem sowieckiej „Czeki” była najpierw 

Grupa Terroru Węgierskiej Rewolucyjnej Rady Rządzącej, która wkrótce została 

przekształcona w Wydział Polityczny Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych. 

Na czele tej formacji stanął żydowski komunista Otto Korvin (Klein), a w jej służbie 

byli też członkowie komunistycznych bojówek, których potocznie nazywano 

„Chłopcami Lenina” (węg. Lenin-fiúk-G.B.). Dowódcą tej zbrodniczej formacji był b. 

marynarz CK floty wojennej, József Cserny, który zwerbował do niej b. jeńców 

wojennych, często też doświadczonych rewolucjonistów z okresu rewolucji rosyjskiej.  

Członkowie oddziału byli ubrani na wzór sowieckich czekistów w 

charakterystyczne skórzane czapki i kurtki, a na wyposażeniu mieli broń krótką, 

karabiny maszynowe, granaty i noże myśliwskie. „Chłopcy Lenina” stanowili osobistą 

ochronę Szamuely’ego. Wyróżniali się oni bestialstwem podczas prowadzenia śledztw i 

stosowanego „klasowego” terroru wobec przeciwników reżimu Béli Kuna. 

Aresztowanych ludzi funkcjonariusze Wydziału Politycznego trzymali w podziemiach 

parlamentu, gdzie ich torturowali. W trakcie przesłuchań bito pałkami po piętach, 

wkładano do gardeł linijki. Wbijano gwoździe pod paznokcie lub wieszano za związane 

z tyłu ręce. W celu zagłuszenia jęków i krzyków torturowanych osób, na zewnątrz 

budynku, w pobliżu otworów wentylacyjnych funkcjonariusze uruchamiali silniki 

samochodowe, a zwłoki zamęczonych wrzucali do Dunaju
627

.    
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Również schwytani podczas obław ludzie często byli mordowani na miejscu 
bez wyroku lub okrutnie torturowani: oprawcy wyłupywali im oczy, wlewali duże 
ilości wody do ust. Skazanych na powieszenie stawiali na krześle, zarzucali im pętlę na 
szyję, po czym uderzeniami kolb lub dźgnięciami bagnetów zmuszali do zeskoczenia. 
Pewien chirurg wojskowy, który niejedno widział podczas I wojny światowej zeznał, że 
był wstrząśnięty okropieństwami, jakich dopuszczała się ta jednostka. Wśród ofiar 
„Chłopców Lenina” byli ludzie różnych grup społecznych i profesji – odpowiadali oni 
m.in. za śmierć młodego podchorążego Marynarki Wojennej, Ladislasa Dobsy, a także 
generała żandarmerii Oskara Fery’ego i jego oficerów, w tym dwóch w stopniu 
podpułkownika, których oprawcy powiesili w podziemiach swej siedziby na rurach 
kanalizacyjnych. W egzekucjach ginęły też dzieci, jak np. w Szolnok, gdzie Szamuely 
polecił zabić 16-letniego żydowskiego licealistę, który prosił o łaskę dla swojego ojca, 
jednak po odmowie nazwał go „dziką bestią” 628 . Akcja w Szolnok, leżącego w 
Siedmiogrodzie była skierowana przeciwko domniemanym i rzeczywistym osobom, 
które współpracowały z wojskami rumuńskimi w latach 1916-1918. Ludzi tych 
komuniści uważali zarówno za wrogów narodowych, zarzucając im zdradę kraju, jak i 
klasowych, gdyż wojska rumuńskie zwalczały bolszewizm. Grozę i wszechobecną 
komunistyczną przemoc tego okresu sugestywnie opisała w swoich wspomnieniach 
Cécile Tormay, która była węgierską pisarką o poglądach konserwatywnych, w 1937 r. 
nominowaną do Literackiej Nagrody Nobla. Była ona przewodniczącą Narodowego 
Związku Kobiet Węgierskich. Ze względu na antykomunistyczne przekonania w 
okresie dyktatury komunistycznej musiała ukrywać się przed groźbą aresztowania, a 
swoje przeżycia zawarła we wspomnieniach, wydanych w Wielkiej Brytanii629.  

Nowe władze zadbały też o iście „rewolucyjny” system karno-penitencjarny. 22 
marca utworzono 26 trybunałów rewolucyjnych z sędziami wybranymi spośród ludu, co 
oznaczało wprowadzenie metodą klasowego terroru systemu dyktatury proletariatu. 
Jednak brak wykwalifikowanych kadr powodował, że ich członkami zostawali często 
ludzie bez wykształcenia prawniczego – dopuszczano nawet osoby z przeszłością 
kryminalną. Zgodnie z założeniami „rewolucyjnej sprawiedliwości” oskarżonym mógł 
być każdy, kogo uznano za „wroga proletariatu”. Rozprawy odbywały się często „w 
terenie”, bez uprzedzenia lub przeprowadzenia żadnego dodatkowego śledztwa. 
Odwołanie od wyroku było niemożliwe, ponieważ z reguły była nim kara śmierci, którą 
wykonywano natychmiast. Na czele trybunałów rewolucyjnych stał Tibor Szamuely. 
Przed pierwszą wojną światową był on socjaldemokratą, dziennikarzem oraz autorem 
szyderczych tekstów antykościelnych. Człowiek ten stał się uosobieniem terroru 
rewolucyjnego, był osobą o sadystycznych skłonnościach. Podróżował pociągiem z 
trzydziestoosobową zbrojoną eskortą. Wśród jego ludzi wyróżniał się Árpád Kohn-
Kerekes – z zawodu kat. Tibor Szamuely i jego ludzie pojawiali się wszędzie tam, skąd 
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napłynęła informacja o niezastosowaniu się do prawa rewolucyjnego i często też kazał 

osobiście rozstrzeliwać lub wieszać podejrzanych. Miejscową ludność i rodziny ofiar 

zmuszano do przypatrywania się egzekucji. Mordowano chłopów sprzeciwiających się 

kolektywizacji, duchownych oraz inteligencję.  

W więzieniach zamykano głównie przedstawicieli poprzedniego systemu – 

uznanych za „wrogów społecznych”, którzy odsiadywali wyroki, albo przebywali tam 

w charakterze zakładników. Wśród więźniów byli najczęściej politycy, 

parlamentarzyści, duchowni, arystokraci, wysocy wojskowi, żandarmi. Do 

komunistycznych więzień i katowni WP trafili m.in.: trzykrotny premier Węgier 71-

letni Sándor Wekerle, dwaj byli ministrowie obrony – baron Samu Hazai i baron 

Sándor Szurmay de Uzsok oraz Eugene Rakosi – ceniony publicysta, krytyk literacki i 

eseista. Pozostali na wolności arystokraci i wyżsi oficerowie ukrywali się na prowincji 

lub ratowali się ucieczką do Wiednia. W więzieniach znaleźli się również studenci, 

przemysłowcy, urzędnicy i rolnicy. Nad osadzonymi znęcano się w różny sposób, np. 

fingując ich egzekucje, wyprowadzając więźniów z celi, następnie strzelając im nad 

głową
630

. Trybunały rozpatrywały też rewizje od wyroków wydanych przez sądy 

węgierskie od 1 sierpnia 1914 r. i tyko w stolicy i okolicach sądy rozpatrzyły 16,143 

sprawy, z czego 85,6 proc. anulowały
631

.  

Trudno ustalić dokładną ilość śmiertelnych ofiar 133 dni reżimu 

komunistycznego na Węgrzech. Według historyków tylko sami „Chłopcy Lenina” 

wykonali od 80 do 129 zarejestrowanych wyroków, jednak ich liczba może sięgać 

nawet kilkuset ofiar, zważywszy, że – według obliczeń Arthura Koestlera tylko z rąk 

zastępcy Tibora Szemuely`ego Józsefa Kerekesa mogło zginąć około 500 osób, choć 

oficjalne dane mówią o 150 ofiarach
632

. Z kolei w raporcie komisji działającej na 

początku lat  20-tych, pod przewodnictwem dr. Alberta  Váry’ego podano liczbę 590 

zabitych
633

. Jest to jednak niepełny wykaz zamordowanych przez komunistów, gdyż 

badania nie objęły wszystkich obszarów i nie uwzględniły zmarłych z powodu ran 

odniesionych podczas tortur. Pominięto również liczne przypadki egzekucji 

dokonanych przez żołnierzy Węgierskiej Armii Czerwonej. Można przypuszczać, że 

liczba ofiar komunistów węgierskich była wyższa sięgając prawdopodobnie kilka 

tysięcy osób.  

Był oto wstęp do właściwego etapu terroru. Béla Kun w liście do Lenina z 22 

kwietnia 1919 r. pisał: „Niewątpliwie popłynie jeszcze dosyć krwi w ciągu rewolucji 
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węgierskiej. Kontrrewolucja zaczyna już powoli podnosić głowę, potrafimy ją jednak 

odciąć” 634 . Biorąc pod uwagę doświadczenia narodów, które zaznały rządów 

komunistycznych, można przyjąć, że liczba pomordowanych w razie utrzymania się u 

władzy Kuna  niechybnie mogłaby wzrosnąć. Przemawiają za tym również późniejsze 

zbrodnie Kuna, który po ucieczce z Węgier współorganizował w latach 1920-1921 

czerwony terror na Krymie. W wyniku jego krwawej działalności, śmierć poniosło 

wówczas kilkadziesiąt tysięcy osób, w tym około 50 tys. pojmanych przez oddziały 

Armii Czerwonej oficerów wojsk gen. Piotra Wrangla, którym bolszewicy obiecali 

wolność w zamian za kapitulację i zakończenie walk
635

. 

Współpracujący z Kunem József Cserny miał jednak wielkie ambicje 

polityczne, a stosowany i niekontrolowany terror zaniepokoił samego Kuna wywołując 

kryzys polityczny we władzach WRR. Jak podaje Stéphane Courtois: „Czerny [tak w 

cytacie-G.B.] zbliżył się do Szamuely`a, skrajnego przywódcy komunistów, stając 

jednocześnie w opozycji do Béli Kuna, który bezskutecznie próbował doprowadziać do 

rozwiązania grupy. W odpowiedzi Czerny zwołał swoich ludzi i poprowadził ich na 

Dom Rad. Béla Kun otrzymał jednakże wsparcie socjaldemokraty Józsefa Haubricha, 

zastępcy komisarza ludowego do spraw wojny i ostatecznie doszło do negocjacji w 

wyniku których ludzie Czernyego zgodzili się bądź na służbę w ludowym komisariacie 

spraw wewnętrznych, bądź – w większości – na wcielenie do armii”636. Można przyjąć, 

że oficjalna likwidacja „Chłopców Lenina” była początkiem kryzysu komunistycznego 

aparatu przemocy i systemu politycznego.  

W ostatnich tygodniach istnienia WRR komunistyczni ekstremiści zaczęli 

domagać się, aby władzę objął Tibor Szamuely, a także swoistej czerwonej nocy św. 

Bartłomieja, upatrując w niej ratunek dla upadku Węgierskiej Republiki Rad. 

Jednocześnie b. dowódca „Chłopców Lenina”, József Cserny podjął próbę rekonstrukcji 

oddziału, wzywając w połowie lipca 1919 r., na łamach gazety „Népszava” jego 

dawnych członków do Budapesztu. W treści tego apelu pisał: „Wzywamy wszystkich 

dawnych członków grupy terrorystycznej, którzy zostali zdemobilizowani po jej 

rozwiązaniu by stawili się przed Józsefem Czernym w celu ponownego wstąpienia w jej 

szeregi” 637 . Następnego dnia w gazecie ukazało się jednak dementi, w którym 

stwierdzono: „Ostrzegamy, że wznowienia działalności dawnej grupy „Chłopców 

Lenina” jest niedopuszczalne. Popełnili oni czyny karygodne, uwłaczające godności 

proletariatu, co wyklucza możliwość ponownego ich powołania do służby Republiki 

Rad”
638

. Próba Csernego zakończyła się niepowodzeniem, a wielu zbrodniarzy z tej 
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formacji miało wkrótce stanąć przed sądami węgierskimi za popełnione zbrodnie 

ludobójstwa i inne przestępstwa.   

Istotna była też postawa społeczeństwa wobec rewolucji Kuna. Na początku 

rewolucji Węgrzy przyjęli bierną postawę wobec komunistycznego przewrotu, 

ponieważ nie wszyscy zdawali sobie sprawę z grożącego niebezpieczeństwa, a 

niektórzy nawet dali się zwieść hasłom Béli  Kuna o obronie integralności granic i 

„konfiskacie ziem obszarniczych”. Jednak w miarę „postępów rewolucji” ludność 

zaczęła przeglądać na oczy, a jako pierwsza stawiła opór wieś, gdzie zawiedzeni 

„reformą rolną” chłopi, niechętnie przyjęli gospodarstwa spółdzielczo-produkcyjne, 

obawiając się, że ich niewielka własność może zostać upaństwowiona. Tradycyjnie w 

swoich przekonaniach mieszkańcy wsi, sprzeciwili się również antyreligijnej polityce 

państwa, a ich oburzenie budziły ataki reżimu na Kościół i wielowiekowe lokalne 

zwyczaje religijne. Z kolei zakaz produkcji i sprzedaży wina wywołał protesty 

właścicieli winnic. W rezultacie komunistycznych „reform społecznych” chłopi okazali 

się – według frazeologii klasowej „elementem kontrrewolucyjnym”, potrafili np. z 

kosami w rękach stanąć w obronie aresztowanego hrabiego. Wkrótce doszło do 

pierwszych wystąpień chłopskich przeciw rządowi, krwawo tłumionych przez Tibora 

Szamuely’ego. Mieszkańcy wsi zrywali tory, przecinali linie telefoniczno-telegraficzne 

i atakowały grupy rekwizycyjne, które przyjeżdżały na wieś w celu jej „rozkułaczania” 

i kolektywizacji639.  

Jednak zarówno bunty chłopskie w kraju, jak i antykomunistyczne inicjatywy 

ze strony węgierskiej emigracji politycznej nie były w stanie samodzielnie obalić 

reżimu Béli Kuna. Ratunek przyszedł ze strony interweniujących zbrojnie państw 

Ententy, które nie zamierzały tolerować Węgierskiej Republiki Rad, która z wolna 

stawała się rozsadnikiem idei bolszewizmu w Europie. W dniu 4 kwietnia 1919 r. 

komunistyczny rząd węgierski odrzucił kolejną propozycję linii demarkacyjnej, z 

Rumunią złożoną przez mocarstwa zachodnie. Po decyzji reżimu Kuna, 16 kwietnia 

rozpoczęła się ofensywa wojsk rumuńskich, do ataku ruszyły też wojska 

czechosłowackie i francuskie. W odpowiedzi władze Węgierskiej Republiki Rad 

ogłosiły powszechną mobilizację. W początkowym okresie istnienia Węgierskiej 

Republiki Rad wielu patriotów, często dalekich od socjalistycznych sympatii, było 

gotowych walczyć o utrzymanie węgierskich granic. Do Węgierskiej Armii Czerwonej 

powołano też oficerów rezerwy oraz zostały sformowane bataliony robotnicze. Na apel 

Międzynarodówki Komunistycznej, na Węgry zaczęli napływać ochotnicy z innych 

państw, z których utworzono Brygadę Międzynarodową. W jej skład weszły m.in. 

bataliony: polski, rosyjski, niemiecki, czeski, włoski, serbski i słowacki, jak również z 

Austrii przybyła kilkusetosobowa grupa komunistycznych ochotników, a wśród nich 

znalazł się również anarchista żydowskiego pochodzenia Leo Rothziegel640. Wszyscy 
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zamierzali walczyć o ocalenie Węgierskiej Republiki Rad i połączenie rewolucji 
węgierskiej z krwawym pożarem rewolucyjnym w Rosji.   

  

4.4 Między czerwonym syjonizmem a antysemityzmem: udział i rola komunistów 

żydowskich w rewolucji komunistycznej na Węgrzech na tle ruchów 

rewolucyjnych w Europie   

 

Opisując rewolucję węgierską, nie sposób pominąć zagadnienia licznego 
udziału w niej Żydów. Jakie były przyczyny takiego stanu rzeczy? Wywrotowe idee 
marksistowskie zyskały dużą popularność w kręgach żydowskich, a wielu europejskich 
Żydów zaangażowało się w międzynarodowy ruch rewolucyjno-komunistyczny już pod 
koniec XIX w., aktywnie wspierając projekt budowy „nowego lepszego świata” 
autorstwa – Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Wielu żydowskich intelektualistów 
sławiło idee komunizmu, a zawodowi rewolucjoniści o żydowskich korzeniach tworzyli 
w wielu państwach Europy, jak np. w Rosji, czy w Niemczech wywrotowe organizacje 
spiskowe. Należy podkreślić, że żydowscy rewolucjoniści wykazywali się niezwykłym, 
niemal quasi-religijnym poświęceniem dla idei komunizmu, a przykład tego 
„poświęcenia” szedł z Rosji641. 

Drugą, obok marksistowskiego programu wyzwolenia światowego proletariatu 
spod władzy kapitału podstawą poświęcenia komunistów żydowskich dla idei rosyjskiej 
i światowej rewolucji były założenia programowe syjonizmu. Najważniejsze były dwa 
punkty dotyczące organizacji i zjednoczenia wszystkich Żydów w odpowiednich 
instytucjach, zarówno lokalnych jak i międzynarodowych, które będą działać w zgodzie 
z prawami każdego państwa (w którym mieszka żydowska diaspora) oraz 
ukształtowania i wzmocnienia żydowskiej świadomości narodowej 642 . Dążąc do 
zwycięstwa rewolucji proletariackiej i internacjonalizmu lewicowi syjoniści zamierzali 
wyeliminować problem istnienia narodów, a zatem nacjonalizmu (religia jako 
marksowskie „opium dla ludu”, a patriotyzm jako nacjonalizm, a dla komunistów 
żydowskich – antysemityzm), zstępując go ideą klasowej równości społecznej w 
znaczeniu ponadnarodowym.  

W dniach 29-31 sierpnia 1897 r., odbył się I Kongres Syjonistyczny w Bazylei, 
podczas którego główni organizatorzy: Benjamin Theodor Herzl, Nathan Birnbaum i 
pisarz Max Simon Nordau sformułowali program ruchu syjonistycznego, nazwanego 
Programem Bazylejskim i założyli Organizację Syjonistyczną. Delegaci obecni na 
zjeździe postanowili, że będą działać na rzecz utworzenia Narodowego Domu Żydów w 
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Izraelu, a diaspora żydowska, która do tej pory żyła w rozproszeniu udzieli poparcia 
tym działaniom. W założeniach politycznych ruchu syjonistycznego utworzone w 
Izraelu państwo żydowskie miało być jego światowym centrum. Działaność syjonistów 
rozwijała się prężnie do tego stopnia, że w latach trzydziestych XX w. organ 
wykonawczy Organizacji Syjonistycznej – Agencja Żydowska pełnił funkcję rządu 
żydowskiego „państwa w budowie” 643 . Jednak już znacznie wcześniej Żydzi byli 
aktywni politycznie w ruchu komunistycznym i działalności rewolucyjnej, a ich 
szerokie zaangażowanie było jedną z metod do osiągnięcia międzynarodowej pozycji 
przez syjonistów, a tym samym tworzone przez nich podstawy Państwa Izraelskiego.  

Po przewrocie bolszewickim w listopadzie 1917 r. żydowscy komuniści stanęli 
wiernie u boku Lenina. W rosyjskiej publikacji z 1999 r., zatytułowanej Jewerei a 
russkaja rewolucja znajduje się rozdział autorstwa L. Kricziewskiego, poświęcony 
udziałowi i roli komunistów nierosyjskich w aparacie policyjnym WCzk-OGPU w 
latach dwudziestych XX w. Według informacji, zebranych przez Kricziewskiego – np. 
we wrześniu 1918 r. wśród ogółu funkcjonariuszy czerezwyczajki 35,6 proc. było 
Łotyszami, 6,3 proc. Polakami (z Feliksem Dzierżyńskim na czele – G.B.) oraz 3,7 
proc. Żydami. Łącznie stanowiło to 45,6 proc. stanu osobowego aparatu Czeki, ale już 
w latach dwudziestych skład narodowościowy sowieckiego aparatu bezpieczeństwa 
zmienił się na korzyść etnicznych Rosjan, którzy w 1924 r. stanowili 69,9 proc. 
funkcjonariuszy OGPU. W tym czasie Polacy stanowili tam 3,7 proc., Łotysze 8,7 
proc., a Żydzi 8,7 proc. Z kolei w 1940 r. w NKWD pracowało 84 proc. Rosjan, 6 proc. 
Ukraińców i 5 proc. Żydów. Bardzo interesujące dane na powyższy temat podają Nikita 
W. Pietrow i K. Skorkin – według nich 1 września 1938 r. komuniści żydowscy (z 
Gienrichem Jagodą i Nikołajem Jeżowem na czele – G.B.) stanowili 21,3 proc. kadry 
kierowniczej NKWD, a według danych na dzień 1 lipca 1939 r. – 3,9 proc.; w tym 
okresie w NKWD nie było już funkcjonariuszy polskich644.  

Warto jeszcze zwrócić uwagę na amerykańskiego historyka, W.E. Mosse`a, 
badającego pochodzenie etniczne 246 działaczy rewolucyjnych. Wyniki swoich 
dociekań podał podczas obrad kongresu historyków, który odbył się w 1968 r. w 
Moskwie stwierdzając, że: „Spośród Rosjan, stanowiących ponad 65 % całej ludności, 
rekrutowało się jedynie 55 % (127 na 246) rewolucjonistów […]. Wynika z tego, że 
„nie-Rosjanie” stanowili 45 % rewolucjonistów (119 na 246), wywodzących się z 
niecałych 35 % tej ludności. (Odrębne dane, dotyczące Ukraińców, wskazywałyby na 
jeszcze większą dysproporcję). Najliczniejsza grupa mniejszościowa to rewolucjoniści 
pochodzenia żydowskiego. Spośród Żydów stanowiących mniej, niż 4 % ogółu ludności, 
rekrutowało się 16,6 % (41) rewolucjonistów. Kolejną grupą byli rewolucjoniści 
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pochodzenia niemieckiego (15) nieco ponad 6 % ogółu, należący do 1,6 % ludności. Te 
dwie grupy, żydowska i niemiecka, stanowiąc zaledwie 5,5 % ludności dostarczały 
zatem ponad 1/5 wszystkich rewolucjonistów”645.    

Skąd tak liczny udział Żydów w rosyjskim ruchu rewolucyjnym i ich 
aktywność w przygotowaniu i przeprowadzeniu bolszewickiego zamachu stanu w 1917 
r.? Jak już wspomniano, w okresie reżimu carskiego Żydzi rosyjscy byli prześladowani, 
a wielu polityków rosyjskich, jak np. szef MSW, Siergiej Witte, czy premier Rosji w 
latach 1906-1911, Piotr Stołypin na przełomie XIX i XX w. głosiło poglądy 
wielkorosyjskie i często antyżydowskie. Z drugiej strony rozwijające się w XIX w. 
ruchy społeczne takie, jak marksizm i lewicowy syjonizm były atrakcyjne dla wielu 
Żydów, poniżanych przez wrogie im działania władz carskich. Od XVIII w. Żydzi 
mogli mieszkać w utworzonych strefach osiedlenia, w szkolnictwie podstawowym 
władze rosyjskie stosowały zasadę numerus clausus, co oznaczało, że Żydzi mogli 
stanowić do 10 proc. uczniów w strefie osiedlenia i do 5 proc. poza jej obszarem, zaś 
do 3 proc. w Moskwie i Petersburgu. W efekcie antyżydowskich działań caratu liczba 
kształconych dzieci żydowskich gwałtownie spadła w skali imperium. W drugiej 
połowie XIX w. społeczność żydowska zaczęła odczuwać tę niesprawiedliwość, a 
wielu wykształconych Żydów włączało się do działalności lewicy rewolucyjnej, 
walczącej czynnie przeciw reżimowi carskiemu646. 

Po kilkudziesięciu latach antyżydowskiej polityki caratu, życia w strefach 
osiedlenia i walce rosyjskich Żydów o należne im prawa obywatelskie, zwycięstwo 
bolszewików oznaczało dla nich szansę na odrodzenie, udział we władzach 
komunistycznej Rosji, co oznaczało możliwość wzięcia odwetu za lata carskich 
prześladowań. Znany amerykański sowietolog, Leonard Schapiro stwierdził na ten 
temat, po udanym przewrocie: „… tysiące Żydów przyłączyły się do bolszewików, w 
których upatrywali najbardziej zdeterminowanych przywódców oraz najlepszych 
internacjonalistów. W momencie przejęcia władzy, udział Żydów na najwyższym 
szczeblu władz partii wcale nie był nieistotny. Pięciu z 21 tytularnych członków 
Komitetu Centralnego było Żydami, a wśród nich Trocki, jak również Swierdłow, 
rzeczywisty szef aparatu administracji […]. Wielu spośród przeciwników bolszewizmu, 
którzy starali się połączyć antysemityzm z antybolszewizmem, było zdania, że 
bolszewizm jest ruchem obcym sercom prawdziwych Rosjan, i jest ruchem przede 
wszystkim żydowskim. Takie rozumowanie było bardzo powszechne wśród zwykłych 
Rosjan, zwłaszcza w pierwszych latach rewolucji”647.  Niestety, często zwykli Rosjanie 
nie dostrzegali związku między antyżydowską polityką caratu, a udziałem ich w 
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działalności rewolucyjnej i w budowie po 1917 r. systemu komunistycznego w Rosji. 
Wielu Żydów rosyjskich zamieniło swoją starą, wspaniałą tradycję, kulturę i język na 
bełkot haseł marksistowskich i pełną nienawiści retorykę walki klas.  

Odpowiedzią na znaczne zaangażowanie Żydów rosyjskich w proces 
rewolucyjny, który nastąpił po przewrocie bolszewickim był wzrost fali antysemityzmu, 
zarówno w Rosji centralnej, jak i na obrzeżach, podsycany przez działaczy rozwiązanej 
w 1917 r. nacjonalistycznej organizacji rosyjskiej – Czarnej Sotni. Jednak sam problem 
był aktualny zarówno w Rosji carskiej, jak i po demokratycznej rewolucji lutowej 1917 
r. W czerwcu 1917 r. prokurator generalny Rosji w Piotrogrodzie domagał się 
uchwalenia przez Dumę Państwową ustawy zakazującej pogromów na tle 
antyżydowskim. Jednocześnie prokurator informował o nawoływaniu przez 
nacjonalistów na targowiskach i w innych miejscach publicznych do pogromów. 
Według raportu prokuratora agitatorzy argumentowali wpływami Żydów w milicji i 
radach oraz grozili zamordowaniem prożydowskich polityków.  Z kolei podczas 
bolszewickiej demonstracji 18 czerwca 1917 r., kiedy jej uczestnicy żądali zakończenia 
wojny i ustąpienia burżuazyjno-kupieckich ministrów z Rządu Tymczasowego księcia 
Gieorgija Lwowa – Żydzi zorganizowali kontrmanifestację poparcia Rządu, którą 
rozbili manifestanci bolszewiccy. Istotnym jest tutaj fakt, że miało to miejsce po 
przyjęciu przez Piotrogrodzką Radę Delegatów Robotniczych i Żołnierskich rezolucji 
dotyczącej zwalczania antysemityzmu jako działalności dywersyjnej, skierowanej 
przeciwko idei rewolucji648.  

Przewrót bolszewicki wyzwolił w masach Żydów rosyjskich zarówno nadzieję 
na polepszenie swojego losu, poprzez wprowadzenie w życie formalnie 
obowiązującego zakazu ze strony władz agitacji antysemickiej i pogromów, jak i chęć 
wzięcia odwetu na wrogach Żydów, głównie wśród działaczy czarnosecinnych. O ile 
Piotrogród i zaczną część Rosji europejskiej bolszewicy podporządkowali swojej 
władzy do wiosny 1918 r., to na jej obrzeżach sprawa nie była już tak oczywista. Jak się 
okazało, część wojsk została wierna przysiędze rosyjskiej (zarówno Rosji carskiej, jak i 
okresu Rządu Tymczasowego – G.B.), dlatego już późną jesienią 1917 r. na Ukrainie 
zaczęła formować się Armia Ochotnicza, która wystąpiła przeciwko władzy 
bolszewickiej, i tym wszystkim, którzy ją popierali – w tym również spośród rosyjskich 
Żydów. Podobnie było też na Uralu, Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie.  

W okresie krwawej wojny domowej w Rosji lat 1917-1923 na całym obszarze 
objętym walkami dochodziło do licznych pogromów antyżydowskich, jednak znacznie 
więcej mieli ich na swoim, koncie dowódcy oddziałów białych armii. Do największych 
pogromów antyżydowskich doszło jednak na Ukrainie po jej zajęciu przez oddziały 
Armii Ochotniczej, dowodzonej przez gen. Antona Denikina w 1919 r. Zarówno w 
samym Kijowie, jak i na całej Ukrainie biali dowódcy, zwłaszcza oddziałów kozackich 
dopuścili do wielu pogromów na Żydach, dochodziło do samosądów, grabieży, 
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gwałtów i mordów, dokonywanych często za pozwoleniem dowódców przez pijanych 
żołnierzy. Liczbę ofiar pogromów na Ukrainie w latach 1918-1920 szacuje się na ponad 
60,000 osób. Dowódca Armii Ochotniczej, gen. Anton Denikin jak mógł starał się 
zwalczać i potępiać te ekscesy, jednak nie był w stanie zapanować nad masą żołnierzy 
żądnych zemsty za posiadane przez Żydów wielkie bogactwo z jednej strony (jak 
mniemali żołnierze) i za ich poparcie dla bolszewików z drugiej. Po latach gen. Denikin 
pisał na temat pogromów i ekscesów antysemickich na Ukrainie: „Antyżydowska 
agresja w oddziałach osiągnęła tak niewiarygodny poziom wściekłej furii, że nie sposób 
było jej się przeciwstawić” 649 . W zwalczaniu antysemityzmu nie pomogło też 
sformowanie żydowskich oddziałów, walczących w Armii Ochotniczej, ponieważ po 
klęsce wojsk gen. Denikina w zimie 1919/1920 r. oddziały zostały rozformowane, a 
żydowscy oficerowie wyrzuceni przez oficerów rosyjskich650. 

Warto też zwrócić uwagę na próby manipulowania przez białych kwestią 
żydowską na niekorzyść bolszewików. Przykładem był rzekomy tajny raport rządu 
francuskiego, który został sfabrykowany przez rosyjskiego emigranta w Nowym Jorku, 
a opublikowanym 23 września 1919 r. w Rostowie nad Donem. Jego autor pisał m.in.: 
„Żydzi uzyskali już oficjalne uznanie państwa żydowskiego w Palestynie, udało im się 
utworzyć również żydowską republikę w Niemczech i w Austro-Węgrzech; są to 
pierwsze kroki ku przyszłej dominacji Żydów nad światem, ale na pewno nie jest to ich 
ostatnie słowo”. Z kolei w innym falsyfikacie – tzw. raporcie bolszewickiego polityka 
żydowskiego pochodzenia Rappaporta, czytamy: „[…] Po załamaniu się współpracy 
narodowej, ukraiński nacjonalizm stracił swoją ekonomiczną podstawę. Tutaj główną 
rolę odgrywają kasy oszczędnościowe, kierowane przez naszych towarzyszy; Nazerta, 
Glossa, Fischera, Kraussa i Spindlera. Klasa rosyjskich właścicieli, frywolnych i 
głupich, podążać będzie za nami jak barany na rzeź. Jako przedstawiciel Poale Syjon 
muszę stwierdzić, ku mojemu wielkiemu zadowoleniu, że nasza partia oraz Bund stały 
się ośrodkami działania manipulującymi olbrzymim stadem rosyjskich baranów”651. 
Gen. Denikin słusznie zauważył, że choć dokument był sfałszowany, jednak określił go 
mistyfikacją nosząca wszelkie znamiona prawdy i sporządzoną ręką mistrza. Takimi 
sposobami biali na wszelkie możliwe sposoby próbowali poderwać władzę 
bolszewików, ukazując przy okazji silne poparcie Żydów rosyjskich – nie wyjaśniając 
jednak w propagandzie jego powodów ze strony znacznej części diaspory żydowskiej w 
Rosji po 1917 r.                  

Dziennikarka, Sara Levi skomentowała udział komunistów żydowskich w 
przewrocie bolszewickim i rewoltach lat 1917-1920 następująco: „Komunizm jest 
zemstą żydowską nad światem chrześcijańskim”. Jeśli potraktować poważnie jej tezę, to 
gwoli jej prawdziwości trzeba dodać, że rosyjski bolszewizm był ową „zemstą” 
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zarówno w stosunku do chrześcijan, jak i wyznawców judaizmu, żyjących w Rosji, 
ponieważ mordowali oni z jednakową premedytacją zarówno jednych, jak i drugich. 
Walcząc z wszelką religią Sowieci jednakowo niszczyli kościoły, cerkwie i klasztory 
chrześcijańskie oraz żydowskie synagogi i domy modlitwy wysadzając je w powietrze 
lub zamieniając na magazyny, więzienia, czy np. stajnie dla koni. Zgodnie z treścią 
dekretów O ziemi z 8 listopada 1917 i O oddzieleniu Kościoła od państw i szkoły od 
Kościoła z 20 stycznia 1918 r. Cerkiew i klasztory zostały pozbawione 300 tys. ha 
użytkowanej ziemi, a po wydaniu drugiego dekretu bolszewicy upaństwowili szkoły 
cerkiewne, wyrzucając uczących tam duchownych652. Zaczęły się też regularne rabunki 
i niszczenie cerkwi, przetapianie dzwonów w hutach, niszczenie naczyń liturgicznych, a 
wszelka obrona cerkwi, synagog, domów modlitwy, czy meczetów była traktowana 
przez władze bolszewickie jako działalność kontrrewolucyjna653.    

W odwet za lata carskiego poniżania wielu Żydów stanęło po stronie 
bolszewików i włączyło się do budowy marksistowskiej wersji nowego świata. W 
przewrocie bolszewickim 1917 r. i organizacji władz sowieckich, w dowództwie Armii 
Czerwonej, czy też w rewolucyjnej dyplomacji dużą rolę odegrali komuniści żydowscy: 
Lew Trocki, Izaak Babel, Karol Radek vel Karl Sobelson, Lew Kamieniew vel 
Rozenfeld, Grigorij Zinowiew vel Jewsiej-Gerszen Aronowicz Radomyslski, Jakow 
Swierdłow i Adolf Joffe. Inni pracowali w aparacie terroru, np. Jankiel Jurowskij 
dowodził oddziałem egzekucyjnym, który dokonał mordu carskiej rodziny w 
Jakatierynburgu, a pochodząca z klas posiadających Rozalia Ziemliaczka obok Béli 
Kuna brała udział w 1920 r. w mordowaniu wziętych do niewoli oficerów i żołnierzy 
Armii Ochotniczej, dowodzonej po wyjeździe gen. Antona Denikina przez gen. Piotra 
Wrangla na Krymie654.  

Motywy wyborów żydowskich dobrze oddaje Gustaw Herling-Grudziński w 
książce pt. „Upiory rewolucji”, w której wspomina jednego z dowódców Konarmii 
Siemiona Budionnego, Izaaka Babla. Stosunek Babla do komunizmu opisał on 
następująco: „W rewolucji Babel ujrzał pierwsze doświadczenie zbiorowe, pierwsze 
wydarzenie o szerokim zasięgu historycznym i społecznym, w którym mógł nareszcie 
wziąć czynny udział. Po Październiku, choć nie zapisał się był do partii, służył z 
zapałem nowemu porządkowi komunistycznemu, na różnych odcinkach. […]. Babel nie 
interesował się nigdy na serio polityką, […] rewolucję przyjął globalnie i szukał w niej 
dla siebie miejsca jako inteligent zakochany w ludzie, jako Żyd bity i pędzony przez 
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cara, i jako rosyjski pisarz”655. Wielu Żydów – zarówno w Rosji, w Niemczech, jak i 
na Węgrzech – identyfikowało się z ideologią komunistyczną i często wręcz w 
dramatyczny sposób odrzucało tradycję i religię przodków na rzecz marksizmu. Pisarz 
rosyjski, Mikołaj Bierdiajew słusznie zauważył, że: „Marksizm jest nie tylko nauką 

historycznego lub ekonomicznego materializmu, traktującego o całkowitej zależności 

człowieka od ekonomii, marksizm jest także nauką o zbawieniu, o mesjanistycznym 

powołaniu proletariatu, o przyszłym, doskonałym społeczeństwie, w którym człowiek 

nie będzie już uzależniony od ekonomii, o sile i zwycięstwie człowieka nad 

irracjonalnymi siłami przyrody i społeczeństwa. To właśnie jest dusza marksizmu”
656

.  

Wielu Żydów oczekiwało, że dzięki rewolucyjnej ideologii i jej mesjanizmowi, 
po obaleniu „starego porządku” powstanie społeczeństwo bezklasowe, zatem wszyscy 
będą równi, co teoretycznie powinno doprowadzić do zniknięcia problemu 
antysemityzmu i społecznego wykluczenia. Jak bardzo się mylili pokazały późniejsze 
lata, kiedy to w wyniku stalinowskich czystek wielu komunistów żydowskich zostało 
zamordowanych, a w latach 1938-1941 niejednokrotnie wydanych przez władze 
sowieckie III Rzeszy, co z reguły kończyło się dla nich tragicznie657. Polska pisarka, 
Maria Dunin-Kozicka wspomina, sytuację istniejącą na Ukrainie Naddnieprzańskiej i 
po zajęciu Kijowa przez Armię Czerwoną następująco: „Proletariat żydowski czynnie 

wspierał powstające ośrodki władzy sowieckiej, zwłaszcza tajną policję polityczną – 

czerezwyczajkę – służąc jej często w charakterze informatorów. […] Wielu z nich po 

wypędzeniu przez oddziały białogwardyjskie bolszewików zostało rozstrzelanych lub 

zrujnowanych ekonomicznie za tę współpracę”658. Zarówno sam przewrót bolszewicki, 
jak i próby eksportu rewolucji do Niemiec i Polski w latach 1918-1919 ukazały znaczną 
rolę komunistów żydowskich w działalności rewolucyjnej659.  

Również podczas rewolucji węgierskiej 1919 r. komuniści żydowscy 
zaangażowali się w nią bardzo mocno i widocznie, z mesjanistycznym wręcz 
poczuciem wyzwolenia proletariatu węgierskiego z pęt międzynarodowego kapitału, 

który – ich zdaniem – reprezentowały państwa Ententy. Pomimo, że Żydzi stanowili 
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wśród ogółu ludności węgierskiej niewielki odsetek, wynoszący około 5 proc., to 
właśnie oni zdominowali Węgierską Radę Rządzącą. Liczny udział komunistów 
żydowskich w rewolucji węgierskiej był więc niewspółmiernie wielki w stosunku do 
ich liczebności – podobnie, jak po 1917 r. w Rosji, a w latach 1918-1919 w Niemczech.   

Ogromny udział Żydów węgierskich w ruchu rewolucyjnym 1919 r. był 
niemałym zaskoczeniem dla etnicznych Węgrów, ponieważ ich egzystencja nigdy nie 
była zagrożona, a wielu z nich sprawowało ważne funkcje publiczne. Ludność 
żydowska żyjąca w Królestwie Węgierskim od Średniowiecza uległa asymilacji, a 
kolejna fala ich osadnictwa rozpoczęła się w pierwszej połowie XVIII w. Tym razem 
na Węgrzech osiedlali się Żydzi, uciekający spod panowania tureckiego, a w końcu 
wieku z ziem polskich, co wiązało się z faktem objęcia ich części po I i III rozbiorze 
przez Austrię. Rozwój społeczności żydowskiej w XIX w. i ich znaczna asymilacja 
doprowadziły do uchwalenia ustawy emancypacyjnej w 1848 r., którą po powstaniu 
dualistycznej monarchii austro-węgierskiej w 1867 r. honorowały również władze 
madziarskie, dlatego też przywróciły jej funkcjonowanie na obszarze Zalitawii660. 

W drugiej połowie XIX w. w monarchii habsburskiej Żydzi zajęli najbardziej 
korzystne dla swojej grupy narodowej miejsce w strukturze społeczeństwa 
węgierskiego – między chłopami, a elitą rządzącą. Dzięki temu prowadzili oni spokojne 
i stabilne życie, posiadali często wysoki status społeczny, a przed 1918 r. sprawowali 
również ważne funkcje państwowe, w tym ministrów w rządach Austro-Węgier. W 
sprawach gospodarczych prowadzili nieskrępowaną działalność handlową, zdobywali 
wyższe wykształcenie, uzyskując dostęp do wolnych zawodów, wreszcie wypełniając 
lukę, jaką stanowił brak rodzimej burżuazji i finansjery. Dzięki mieszanym 
małżeństwom otrzymywali również tytuły szlacheckie, a wielu z nich – chcąc jeszcze 
bardziej „wtopić się” w społeczeństwo węgierskie – zmieniło nazwiska na węgierskie. 
Zasadniczo do 1918 r. perspektywy umacniania statusu tej grupy narodowej i pozycji 
społeczno-ekonomicznej w Królestwie Węgierskim wydawały się być niezagrożone661.  

Jednak były również sprawy, które różniły obie nacje. Jak zauważył Tadeusz 
Kopyś: „…pogodzenie i zrozumienie na płaszczyźnie światopoglądowej między Żydami 
i Węgrami nie było łatwe. Korzenie obydwu tych nacji tkwiły na Wschodzie. Ich 
„wschodniość” różniła się jednak w sposób zasadniczy. Węgrzy byli bardziej 
tolerancyjni, ceniący ludzką godność i utrzymujący pamięć o przodkach, […]. Żydów 
cechował inny rodzaj „wschodniości”: bardziej fanatyczny, niespokojny, związany z 
wiarą, a dodatkowo poczucie, że żyją w mniejszości wyrobiło u nich pewien instynkt 
obronny”662. Poza tym w drugiej połowie XIX w. w wielu państwach Europy – w tym i 
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na Węgrzech – zaczęła zaznaczać się niechęć do Żydów, których biedniejsze grupy 
społeczne, jak np. chłopi i robotnicy zaczęli postrzegać w kategoriach wyzyskiwaczy 

żerujących na społeczeństwie węgierskim, zaś chłopi – często przy poparciu lokalnego 
duchowieństwa – widzieli w nich lichwiarzy, którzy uciskają lud węgierski; znaczna też 
część społeczeństwa postrzegała ich jako „pasożyty, które niszczyły ciało narodu”, 
wykorzystując idee liberalne, które – według nacjonalistów – sprzyjały takim 
procesom663. Na Węgrzech hasło „żydowskiego kapitalizmu” pojawiło się w postaci 
„instynktownego, romantycznego kapitalizmu”, zmieniając się stopniowo w 
nacjonalizm, a ten ostatni w antysemityzm 664 . W sytuacji zagrożenia procesy 
asymilacyjne wśród węgierskich Żydów były podyktowane względami obronnymi 
przed działaniami ze strony organizacji nacjonalistycznych.  

Lata pierwszej wojny światowej rozpoczęły nowy etap w dyskursie na temat 
stosunków węgiersko-żydowskich, zdecydowanie wrogi Żydom, których obwiniano za 
klęski wojenne CK armii. Władze wstrzymały proces asymilacji Żydów, a i wśród nich 
wzmocnił się również syjonistyczny nacjonalizm żydowski, choćby w postaci 
wypominania Węgrom, że bez pomocy kapitału żydowskiego nie byliby zdolni do 
utrzymania państwa w Zalitawii. Jednak główne zarzuty, stawiane Żydom przez 
węgierskich nacjonalistów dotyczyły ich pozycji ekonomicznej, co Węgrzy określali 
jako nowy podbój Ojczyzny, nie tyle wojskowy, co ekonomiczny. Dla władz był to 
wygodny pretekst, gdyż w politycznym sojuszu z Żydami mogły one realizować 
poprzez proces madziaryzacji ideę państwowego narodu węgierskiego, niezależnie od 
narodowości. Ów żydowski „podbój gospodarczy” w sojuszu z rządem w Budapeszcie 
był możliwy głównie dzięki martwej pozycji niższych warstw społecznych, których 
postulaty były torpedowane przez sojusz węgierskiego ziemiaństwa oraz żydowskich 
finansistów i przemysłowców665.          

Na przełomie XIX i XX w. demokratyczno-liberalne idee węgierskich elit 
rządzących zaczęły zwolna ustępować miejsca hasłom nacjonalistycznym i często 
antyżydowskim. Państwo Habsburgów zaczynało „pękać w szwach”, a na te 
„pęknięcia” złożyły się różne czynniki: sytuacja narodowościowa i postulaty narodów 
niemadziarskich, dotyczące zmian i liberalizacji w polityce madziaryzacji, słabość 
ekonomiczna (o którą m.in. obwiniano Żydów), wreszcie fatalnie prowadzona wojna 
(kolejne klęski na frontach, pogarszająca się sytuacja ekonomiczna państwa i żądania 
reform z lat 1917-1918). Klęski w okresie pierwszej wojny światowej w połączeniu z 
kryzysem asymilacji żydowskiej zagroził jedności monarchii habsburskiej, dowodząc 
zarówno nietrwałości owej asymilacji, jak i wzrostu w społeczeństwie nastrojów 
nacjonalistycznych, z których znaczna część ukazała postawy antyżydowskie666.  
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W obawie przed rozpadem Austro-Węgier władze pozostawiły społeczność 
żydowską „samej sobie”, dlatego też część z nich stanęła po stronie polityków 
żądających reform w państwie, a politycy lewicy rewolucyjnej w osobach Otto 
Korvina, Tibora Szamuely`ego i wielu innych, którzy byli pod wpływem przewrotu 
bolszewickiego w Rosji – zamierzali doprowadzić przy pomocy sowieckiej agentury do 
rewolucji na Węgrzech jako alternatywy wobec procesu reform społecznych. 
Społeczeństwo węgierskie było zaniepokojone taką postawą komunistów żydowskich, 
postrzegając ją jako chęć zagarnięcia ostatnich bastionów hegemonii węgierskiej – 
ziemi, która była własnością szlachty i Kościoła, reformy rolnej, sekularyzacji życia 
publicznego i oświaty, a przez realizację hasła demokracji międzynarodowej – zdobycia 
władzy politycznej na Węgrzech667 . W stosunku do okresu sprzed 1914 r. było to 
ogromnym przeorientowaniem Żydów, którzy opowiadali się wówczas po stronie 
władz węgierskich, uznając ludność słowiańską za nieprzychylną Żydom. Niechęć 
wielu Żydów w stosunku do ludności niewęgierskiej miała niestety swoje podstawy, 
gdyż np. w Galicji Wschodniej dochodziło wówczas do pogromów ludności 
żydowskiej. Do podobnych akcji dochodziło też po wkroczeniu wojsk 
czechosłowackich na Słowację i Ruś Zakarpacką, choć w stosunku do zachodniej i 
wschodniej Galicji były one o wiele rzadsze – niemniej jednak wszelkie akcje 
antyżydowskie były niepokojące. W 1919 r. fala pogromów dotarła do środkowej 
części Węgier, a wywołali je przeciwnicy reżimu Béli Kuna, w którym dominującą 
grupą byli komuniści żydowscy. Warto podkreślić, że wszelkie ruchy i działania 
antyżydowskie z lat 1918-1920, podejmowane przez nacjonalistów były skierowane 
zarówno przeciwko Żydom bogatym, zaliczającym się do klasy średniej, jak i biednemu 
proletariatowi żydowskiemu668.  

Jako grupa polityczna o proweniencji marksistowskiej próbowali oni 
przewodzić robotnikom żydowskim w całej monarchii. Jeżeli chodzi o liczbę 
żydowskiego proletariatu w skali całego państwa, to według danych z 1910 r. w Galicji 
i na Bukowinie było 30,581 żydowskich robotników przemysłowych (bez robotników 
zatrudnianych doraźnie), w Wiedniu 10,091, w trzech czeskich krajach koronnych św. 
Wacława 3050. Z kolei w Budapeszcie było ich w 1910 r. 21,537 mężczyzn, na w 
północno-wschodniej części Zalitawii stanowili oni 19,1 proc. mieszkańców. Z 
powyższych danych można wnioskować, że w krajach Przedlitawii i Zalitawii łącznie 
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65,000 Żydów habsburskich było robotnikami przemysłowymi669. Z kolei na drugim 
biegunie społeczno-gospodarczym usadowiła się żydowska inteligencja techniczna, 
której przedstawiciele w 1910 r. stanowili 43,3 proc. kadry kierowniczej przemysłu na 
Węgrzech, a w samym Budapeszcie 52,6 proc. i mogli – jako klasa średnia być 
członkami i działaczami partii politycznych, w tym również nieżydowskich, a wśród 
ugrupowań żydowskich byli oni aktywni w Partii Demokratycznej jako zwolennicy 
asymilacji wśród syjonistów i narodowych autonomistów 670 . Partie te komuniści 
żydowscy uważali jednak za „burżuazyjne”, dlatego też jeszcze przed 1918 rokiem 
zwalczali ich działalność i osoby, które ją prowadziły.     

W okresie pierwszej wojny światowej robotnicy żydowscy – zarówno w 
Austrii, jak i na Węgrzech – odczuli wraz z całą niezamożną ludnością skutki 
ekonomiczne prowadzonej wojny w postaci szybko postępującej pauperyzacji (i tak już 
niskiej przed wojną), co generowało radykalizacją nastrojów w kierunku lewicowym i 
rewolucyjnym. Do tego doszedł też problem uchodźców, w tym wielu żydowskich, 
którzy zapełnili ubogie dzielnice robotnicze w wielu miastach Austro-Węgier. Wreszcie 
dla robotników żydowskich duże znaczenie psychologiczne miał udany przewrót 
bolszewicki w 1917 r. w Rosji i objęcie władzy przez bolszewików rosyjskich i 
działalność komunistów węgierskich pod wodzą Béli Kuna. W rok później rewolucja 
niemiecka zmiotła z powierzchni ziemi Cesarstwo Niemieckie, zaś w wyniku 
demokratycznej rewolucji astrów na Węgrzech 16 listopada 1918 r. w Budapeszcie 
została proklamowana Węgierska Republika Ludowa. W każdej z tych rewolucji 
aktywnie zaznaczył się udział socjalistów i komunistów żydowskich, dlatego też Kun i 
jego towarzysze postanowili wykorzystać w planach rewolucyjnych komunistów 
pochodzenia żydowskiego i ich poczucie rewolucyjnego mesjanizmu. Należy 
zaznaczyć, że na przełomie lat 1918-1919 oni też utworzyli partię komunistyczną na 
Węgrzech, sprawując w niej kierowniczą rolę671.      

Na czele komunistów węgierskich przebywających w 1917 r. w Rosji stali: 
Béla Kun, Ernő Pór, József Rabinovics, Tibor Szamuely, Ernő Seidler i wielu innych, 
jak np.  Mátyás Rákosi, wł. Rosenfeld, który po II wojnie światowej był przywódcą 
Węgier. W utworzeniu Komunistycznej Partii Węgier w 1918 r. również odegrali 
ważną rolę węgierscy Żydzi: obok wspomnianego Kuna byli też: Rabinovics i główny 
ideolog partii, József Révai (Lederer). Spośród 26 komisarzy ludowych, 20 było 
Żydami, a jedynym nieżydowskim członkiem rządu był przewodniczący Rewolucyjnej 
Rady Rządzącej, Sándor Garbai. Stalinowski dyktator powojennych Węgier, Mátyás 
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 W. O. McCagg, op. cit., s. 278.  
670 Ibidem, s. 288-289. 
671 Ibidem, s. 282-283. 
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Rákosi w stwierdził w przypływie szczerości, że Garbai’a wybrano jedynie po to, aby 
ktoś mógł podpisywać wyroki śmierci w soboty672.  

Również aparatem terroru kierowali komuniści żydowscy – Otto Korvin i Tibor 
Szamuely. Ten ostatni był też przez pewien czas zastępcą komisarza ludowego obrony i 
komisarzem ludowym oświaty. Stanowisko komisarza spraw wewnętrznych objął inny 
żydowski komunista Jenő Landler. Jego zastępcą był Béla Vágó, właściwie Weiss, a od 
9 czerwca do 1 sierpnia 1919 r. funkcję tą pełnił József Rabinovics, komisarzem 
sprawiedliwości był Zoltán Rónai, komisarzem obrony został socjaldemokrata József 
Pogány (Schwartz). Człowiek ten dowodził grupą, która zamordowała w 1918 r. 
premiera hr. István’a Tiszę. W czasie rewolucji pełnił też funkcje zastępcy komisarza 
spraw zagranicznych i komisarza oświaty, a w 1922 r. jako agent Kominternu wyjechał 
do USA pod nazwiskiem Johna Peppera, w celu wsparcia wywrotowej działalności 
Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych. Resortem oświaty kierował też przez 
pewien czas socjaldemokrata, Zsigmond Kunfi i teoretyk marksizmu, György Lukács, 
(Löwinger). Z kolei komisarzem ludowym ds. socjalizacji został socjaldemokrata, 
Vilmos Böhm, późniejszy dowódca naczelny Węgierskiej Armii Czerwonej. Z kolei 
komisarzem ludowym ds. finansowych został ekonomista Evžen Jenő Varga, który w 
później był doradcą Józefa Stalina, a za rolnictwo odpowiedzialny był również 
żydowski komunista, Jenő Hamburger673.  

Jako przedstawiciele władz WRR komuniści żydowscy – podobnie, jak ich 
ideowi towarzysze spośród innych narodów stali ponad pojęciem natio (nacji), 
reprezentując zasadę internatio (internacjonalizmu). Jednocześnie byli zwolennikami 
powrotu do terytorium Wielkich Węgier, istniejących w granicach z 1914 r. jako jednej 
z republik Światowej Republiki Rad. W tym kontekście zmierzali do połączenia się z 
Rosją bolszewicką, zrewoltowanymi Niemcami i wszelkimi ruchami rewolucyjnymi, 
jak np. w Polsce, Francji czy Włoszech. Geopolityczna idea Judeopolonii  z lat 1918-
1920 była ważnym czynnikiem politycznym, który mógł doprowadzić do utworzenia w 
Europie Środkowo-Wschodniej obszaru osadnictwa diaspory żydowskiej. Komuniści 
zakładali, że Żydzi zamieszkujący obszary Polski, krajów bałtyckich (Litwa, Łotwa, 
Estonia), Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Węgier i w Rumunii będą indoktrynowani, aby 
pozostali pod wpływem ich ideologii, mając poparcie wśród proletariatu żydowskiego – 
po uprzedniej likwidacji żydowskich klas posadających (bankierzy, kupcy, 
przemysłowcy)674. 

Większość towarzyszy żydowskich odeszła ze Słowacji i Węgier po upadku 
rewolucji Béli Kuna. Jednak polityczne skutki, związane z opowiedzeniem się wielu 
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 Rewolucja komunistyczna na Węgrzech w 1919 roku - 

http://historieodklamane.salon24.pl/438523,rewolucja-komunistyczna-na-wegrzech-w-1919-r 

[dostęp: 28 I 2013].  
673 Ibidem. 
674 Zob. A.L. Szcześniak, Judeopolonia. Anatomia zniewolenia Polski, Radom 2002, s. 20-21. 
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węgierskich Żydów w 1919 r. po stronie rewolucji pozostał i był jednym z powodów 
silnego antysemityzmu w społeczeństwie węgierskim, połączonym w latach 1919-1921 
z ostrym kursem politycznym i represjami przeciwko uczestnikom rewolty Béli Kuna. 
Fakt, że na czele rewolucji komunistycznej na Węgrzech stanęli komuniści żydowscy 
miał fatalne, często wręcz tragiczne skutki dla diaspory żydowskiej na Węgrzech. W 
latach dwudziestych XX w. kraj ten stał się dla Żydów bardzo nieprzyjaznym miejscem 
zamieszkania, nie mówiąc już o osiedleniu675. 

W końcowym okresie dyktatury komunistycznej, wobec rosnącego oporu 
społecznego i politycznego, władze WRR sięgnęły po argument antysemityzmu, 
oskarżając ludność żydowską o współpracę z wojskami rumuńskimi, okupującymi 
Siedmiogród. Pojawiły się plakaty, oskarżające Żydów, którzy odmówili pójścia na 
front o treści: „Likwidujcie ich, gdy nie chcą oddawać życia dla naszej świętej sprawy – 

dyktatury proletariatu!”. Na polecenie Béli Kuna rozpoczęła się wojna propagandowa 
przeciwko 5000 polskich Żydów, którzy przybyli na Węgry ze względów 
ekonomicznych – po skonfiskowaniu ich własności wydalono ich z kraju676. Był to 
również powód, dla którego komuniści żydowscy zaczęli odwracać się od rewolucji 
Kuna. 

Dowódcy rumuńscy nie przeszkadzali władzom i żołnierzom 
antykomunistycznej Armii Narodowej w często krwawych aktach zemsty za ofiary 
czerwonych komisarzy. Za komunistów żydowskich, którzy gremialnie poparli 
rewolucję, często płacili represjami niezaangażowani politycznie Żydzi węgierscy, 
zarówno mieszkający w Budapeszcie, jak i na prowincji. W okresie powojennym 
Horthy był później często obwiniany o odpowiedzialność za tzw. biały terror, który 
pochłonął około 2000 ofiar. Na wiele wydarzeń Horthy nie miał wpływu, tam, gdzie 
stacjonowały oddziały jego armii, systematycznie starał się ukrócać samowolę. Mihaly 
Lipcsei Steiner, biograf Horthyego, pisał: „Szczególnie ciężka była walka z 

radykalnymi elementami prawicowymi, które się przecież powoływały na ideę 

przeciwrewolucyjną (...). Sporo samoistnych formacji wymykało się spod ręki 

naczelnemu dowództwu. Byli to partyzanci werbowani przez poszczególnych zamożnych 

właścicieli dóbr, którzy pozostawali na ich żołdzie i dopiero stopniowo mogli być wzięci 

w karby powszechnego ładu. (...) Przeciw czerwonym diabłom wystąpili nie tylko ludzie 

rycerscy i czyści, ale i straceńcy”
677

. Później prywatne oddziały urządzały na rozkaz 
właścicieli ziemskich, pozbawionych majątków przez komunistów przykładowe 
karanie całych wsi.  

                                                           
675  Rewolucja komunistyczna na Węgrzech 

http://historieodklamane.salon24.pl/438523,rewolucja-komunistyczna-na-wegrzech-w-1919- r 

[dostęp: 28 I 2013]; por. W. O. McCagg Jr., op. cit., s. 283. 
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 Czarna księga komunizmu…, op. cit., s. 259-260. 
677  P. Semka, Dramatyczny wybór admirała, „Uważam Rze – Historia” - 

http://www.historia.uwazamrze.pl/artykul/924749.html?print=tak&p=0 [dostęp: 8 VII 2013]. 
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Takie wypadki pomogły też później komunistom wykreować legendę „białego 

terroru”, choć adm. Miklosa Horthy`ego demonizowali ci sami węgierscy komuniści, 

którzy mieli na sumieniu wiele ofiar „czerwonego terroru” z 1919 r. Admirałowi 

Horthy`emu nikt nie udowodnił, aby wydawał rozkazy samosądów czy choćby 

tolerował antyżydowskie pogromy. Czy mógł im zapobiec? Tam, gdzie dysponował 

władzą, to czynił. Jednak najdrastyczniejsze wypadki odwetu miały miejsce na terenach 

zajętych przez wojska rumuńskie. W swoich wspomnieniach Horthy wskazuje, że 

gdyby Rumuni zajęli całe Węgry, skala odwetu byłaby jeszcze większa. Odważna 

decyzja Horthy`ego o zajęciu zachodnich Węgier i zatrzymaniu Rumunów uchroniła 

połowę kraju od jeszcze gorszego chaosu. Wojska rumuńskie okupowały Budapeszt do 

listopada 1919 r., a do marca 1920 r. jednostki rumuńskie zajmowały teren Tiszantul, 

czyli obszarów leżących na zachód od Cisy, po czym wycofały się z stamtąd i wróciły 

do Rumunii, a sytuacja wewnętrzna w kraju ulegała stopniowej stabilizacji678.   
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Rozdział V 

Między internacjonalizmem a nacjonalizmem – obszar Słowacji 

w polityce władz Węgierskiej Republiki Rad 

 
 

5.1 Węgierski internacjonalizm narodowy i idea Wielkich Węgier jako czynnik 

rewolucji węgierskiej i polityki narodowościowej władz Węgierskiej Republiki 

Rad   

 

Dotychczas zostały omówione kwestie dotyczące internacjonalizmu 

rewolucyjnego i jego istotnej roli w światowym ruchu komunistycznym na przykładach 

bolszewickiej Rosji w 1917 r. i rewolucji niemieckiej lat 1918-1919. Ukazano tam 

istotne różnice rewolucyjnym radykalizmem rosyjskim, a – w miarę możliwości – 

kontrolowanym radykalizmem robotniczym, który wystąpił podczas wydarzeń 

rewolucyjnych w pokonanych Niemczech.  

Fundamentalnymi podstawami ideologicznymi rewolucji węgierskiej 1919 r., 

były dwa czynniki: komunistyczny internacjonalizm i nacjonalizm węgierski, który 

należy traktować w kategoriach pragnienia odbudowy Wielkich Węgier, istniejących w 

granicach z 1914 r.
679

. Wprawdzie formalnie zostały zachowane zasady 

internacjonalizmu, zatem dążenia do zrównania w prawach wszystkich narodów, 

współpracy i przyjaźni pomiędzy nimi, jednak w trakcie wojny rewolucyjnej 1919 r. 

uwidoczniły się nastroje nacjonalistyczne, zwłaszcza wśród mniejszości węgierskiej na 

południowej Słowacji i Rusi Zakarpackiej, co dodało węgierskiej rewolcie 

komunistycznej elementów nacjonalistycznych. Wynikały one z zamiarów wyżej 

wspomnianej odbudowy Wielkich Węgier, czego skutkiem byłoby doprowadzenie do 

końca procesu asymilacji narodów słowiańskich, w tym Słowaków poprzez politykę 

planowej ich madziaryzacji. Bohaterem idei nacjonalizmu jest zatem naród, w tym 

przejawy jego egzystencji o charakterze narodotwórczym lub narodopochodnym. Jako 

ideologia nacjonalizm upowszechnił się on dopiero pod koniec XIX wieku, jednak w 

trzech wariantach znaczeniowych zaczerpniętych z języka mówionego:  

 

a/ pejoratywne wyrażenie piętnujące skrajne formy patriotyzmu;  

b/ wyrażenie roszczeń rewindykacyjnych podbitego narodu, dążącego do odzyskania 

niepodległości.  

c/ etykieta i myśl przewodnia radykalnie prawicowych grup politycznych
680

.  

 

                                                           
679 Zob. Słownik Wyrazów Obcych, pod red. I. Kamińskiej-Szmaj, Warszawa 2001. 
680 J. Jedlicki, Nacjonalizm, patriotyzm i inicjacja kulturowa, „Znak”, 59/1997 nr 502. 
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Nacjonalizm węgierski wykazuje wiele cech szczególnych, które można 

zaobserwować podczas analizy rozmaitych nacjonalizmów europejskich, jest on 

bowiem bardziej stanem umysłu, manierą literacką i praktyką polityczną, związaną z 

działalnością literatów lub zawodowych polityków niż wynikiem przemyślanej 

doktryny tworzonej przez filozofów i politologów
681

. Proces tworzenia się państwa i 

narodu węgierskiego był dość specyficzny, ponieważ Węgry okazały się jedynym w 

Europie państwem o proweniencji nomadycznej. Tego państwa nie utworzyli np. 

osiadli rolnicy ani nie powstawało ono w wyniku asymilacji elementu koczowniczego 

przez osiadły, lecz w 907 r. zostało przyniesione w gotowej formie przez lud mający 

silne poczucie odrębnej tożsamości – stąd też zapewne w historiografii węgierskiej 

funkcjonuje termin „zajęcia Ojczyzny”. Nie zgadzają się nim Słowacy, dla których po 

„zajęciu Ojczyzny” rozpoczął się trwający do 1918 r. proces ich powolnej asymilacji 

językowo-kulturowej. Został on gwałtownie przyspieszony w XIX i początku XX w. 

przez świadomą politykę madziaryzacji, realizowaną przez władze węgierskie zarówno 

w stosunku do Słowaków, jak i innych ludów słowiańskich i społeczności rumuńskiej, 

mieszkającej w Siedmiogrodzie. Można wysunąć tezę, że ludy osiadłe nie 

zasymilowały też Węgrów, tylko zostały przez nich częściowo zasymilowane, jak np. 

Słowianie Panońscy lub zdominowane i wciągnięte do ich państwa, jak np. Słowacy
682

. 

Trudno się też dziwić Słowakom, w tym również politykom, którzy wzdrygają się na 

używanie terminu Felvidék, określenia Górnych Węgier, czyli Słowacji, traktując go w 

kategoriach szowinizmu węgierskiego, a który to termin jest wciąż używany zarówno 

przez nacjonalistów węgierskich, jak i część społeczeństwa węgierskiego683.  

Przyjęcie chrześcijaństwa też nie było zasadniczym elementem 

państwowotwórczym, lecz czynnikiem utrwalającym i modernizującym strukturę 

państwa, uniwersalne wartości kultury średniowiecznej nie mogły przesłonić i zastąpić 

własnych wartości tradycyjnych, wpływając jedynie na ich pewne, „uszlachetnienie” i 

umiarkowaną europeizację. Jest to fakt niewątpliwy, choć ocena udziału 

chrześcijaństwa i kultury europejskiej w kształtowaniu się węgierskiej kultury, tradycji 

i świadomości narodowej nie jest wśród Węgrów jednolita, dlatego węgierską ideologię 

nacjonalistyczną można podzielić na dwa zasadnicze nurty: 

 

                                                           
681  W. Bator, Nacjonalizm węgierski – zarys problemu, w: Różne oblicza nacjonalizmów: 

polityka – religia – etos, pod red. B. Grotta, Kraków 2010, s. 385. 
682  R. Zenderowski, Nad Tatrami błyska się...: słowacka tożsamość narodowa w dyskursie 

politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004), Warszawa 2007, s. 370-374. 
683 Ibidem, s. 379; por. B. Findˊo, Trianon a iskrenie revízie (zopár pohlˊadov pri 75 výročí), LT 
18 VIII 1995, s. 20. O problemie nadużywania terminu Felvidék przez różne środowiska 
węgierskie, w tym mniejszość węgierską na Słowacji pisze też polityk słowacki, Jan 
Čarnogurský – zob. J. Čarnogurský, Videné od Dunaja. Výber z prejavov, článkov a rozhovorov, 

Bratislava 1997, s. 130.    
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a/ turański” – wiążący powstanie węgierskiej tożsamości narodowej z 
przedchrześcijańską tradycją stepową, eksponujący moment „zdobycia Ojczyzny” w 
896 r. przez wojowników potomka Attyli Arpada i odwołujący się do symboliki miecza 
Attyli i ptaka Turula684; 
b/ „eurochrześcijański” – wiążący początki węgierskości z chrystianizacją i 
europeizacją Madziarów oraz eksponujący moment utworzenia średniowiecznego 
chrześcijańskiego królestwa, a także odwołujący się do symbolu korony świętego 
Stefana i jego relikwii („Święta Prawica”)685. 
c) poczucie tożsamości narodowej Węgrów nie było też zależne od konkretnej 
przynależności religijnej i promowanych przez religię wartości (jak np. w przypadku 
tożsamości rosyjskiej), lecz przeciwnie – umiało zaprząc wszystkie religie (katolicyzm, 
kalwinizm, unitarianizm, luteranizm i greko katolicyzm wyznawane przez Węgrów do 
swojej służby, 
d) Węgry nie zaznały też typowego dla średniowiecza długotrwałego rozbicia 
feudalnego i ich poczucie narodowe nie rodziło się poprzez przezwyciężanie i 
powstanie państwa stanowego (jak np. we Francji lub w Polsce). 
e) Tożsamość ogólnonarodowa Węgrów nie ukształtowała się, jak u większości 
narodów europejskich, w XIX wieku, lecz istniała już od wieków686. 
 

Lata 1849-1860 stanowiły na Węgrzech ponurą epokę represji 
popowstaniowych zwanych „epoką Bacha”. Wtedy oficjalne życie polityczne na 
Węgrzech właściwie zamarło, natomiast w kraju i na emigracji wykrystalizowały się 
dwie opcje narodowe. Pierwsza z nich – autorstwa Ludwika Kossutha zakładała 
wykorzystanie ewentualnej klęski Austrii w wojnach z obcymi mocarstwami poprzez 
wiązanie się z wrogami monarchii i oczekiwała, że te z wdzięczności upomną się w 
traktatach pokojowych o niepodległość Węgier. Aby to uzyskać, Kossuth gotów był 
nawet ponieść ofiarę z wyznawanych przez siebie poglądów na scentralizowane 
państwo narodowe i ustąpić nieco w żądaniach mniejszościom narodowym, a nawet 
wziąć pod uwagę federację z Serbią i Rumunią. Druga opcja, skupiona wokół Ferenca 
Deáka i Gyuli Andrassyego również zamierzała wykorzystać klęski militarne Austrii, 
lecz nie przez wiązanie się z wrogami Franciszka Józefa I, a poprzez narzucenie mu 
kompromisowego rozwiązania, które musiałby przyjąć, aby ocalić swoją nadwątloną 
władzę. Deák zaproponował różne formy biernego oporu i odrzucanie wszelkich żądań, 
gróźb i próśb ze strony cesarza aż do momentu, w którym będzie się musiał ugiąć przed 
koniecznością chwili i przywrócić konstytucję z 1848 r., po to, aby ratować swoją 
władzę. Opcja ta z czasem stawała się coraz bardziej popularna i realistyczna. Grupa 
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 T. Joȯ, A magyarnacjonalizmus, Szeged 1997, s. 60. 
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 Ibidem, s. 89-90. 
686 E. Lukinich, Dzieje Węgier w szkicach i biografiach, Budapeszt 1938 – cyt. za: W. Bator, op. 

cit., s. 388. 
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Deáka (Gyula Andrássy, Miksa Falk, József Eótos była silnie krytykowana zarówno 
przez tzw. stronnictwo starokonserwatywne, które zadowalała federalizacja monarchii 
w ramach patentu z 1860 r., jak i przez nadal licznych zwolenników Kossutha, których 
celem była pełna niepodległość, miała jednak dwa atuty: rozwiązanie federacyjne nie 
zapewniało budowy centralistycznego, narodowego państwa i było sprzeczne z 
konstytucją z 1848 r., a pełna niepodległość nie gwarantowała utrzymania 
historycznych granic i nie zabezpieczała narodu węgierskiego przed słowiańskim 
zalewem 687 . Konkurencyjne programy były sprzeczne z rozbudzonym węgierskim 
nacjonalizmem i musiały w opinii publicznej przegrać. Był też trzeci atut: stronnictwo 
Deáka zdołało pozyskać dla tego programu cesarzową Elżbietę, która stała się pod 
wpływem swoich nauczycieli, głównie Miksy Falka węgierską patriotką, dlatego też 
popierała rozwiązanie dualistyczne688. 

Zasadniczo właśnie Ferenc Deák uchodzi za właściwego twórcę idei dualizmu, 
a tym samym za twórcę Austro-Węgier. Był niewątpliwie nacjonalistą, jak wszyscy 
wielcy węgierscy politycy w tamtej epoce. W swoim programie politycznym łączył 
elementy programu Szechenyiego i Kossutha, chociaż w działaniu był bliższy 
Szechenyiemu. Głównym celem Deáka było osiągnięcie niepodległości i przywrócenie 
terytorialnej integralności Korony Św. Stefana w wyniku umowy z dynastią habsburską 
z 1867 r.689 . W poglądach Deaka najważniejszy był naród, który pojmował on w 
kategoriach historycznej i tradycyjnej jedności, zatem naród węgierski miał być 
narodem politycznym, zgodnie z ideą Ludwika Kossutha. Oznaczało to, że 
przynależność do niego jest tożsama z przynależnością prawno-państwową, jednak 
najistotniejszym warunkiem jego istnienia była tradycja, która kształtowała poglądy, 
ład społeczny i prawny. Według Deáka naród nie był jednak pełnym panem swej woli, 
ponieważ tworzyła go wspólnota: „…umarłych, żywych i jeszcze nienarodzonych”, 
dlatego też nie ma prawa wyrzekać się niczego, co wywalczyli jego przodkowie, ani 
pozbawiać potomków dziedzictwa przodków. Jak zauważył Deák: „Naród węgierski 

będzie znosił ucisk i cierpiał tak, jak jego przodkowie. Ale odzyskanie tego, czego się 

naród, bojąc się cierpień i dla doraźnej korzyści, dobrowolnie wyrzeknie, jest zawsze 

ciężkie i wątpliwe”690. Wolność narodu ograniczają tradycja i poczucie obowiązku, jak 
np. ochrony tradycji, umacniania pozycji międzynarodowej i powiększania dorobku 
narodowego, aby następnie przekazać potomnym godne dziedzictwo. Narody i ludy nie 
są sobie równe, ponieważ różni je właśnie tradycja i miejsce, jakie zajmują w historii 
świata. W myśl poglądów Deáka mniejszości narodowe, żyjące na Węgrzech mogą 
                                                           
687 Zob. W. Felczak, Historia Węgier, Warszawa-Wrocław 1983, s. 255-267; por. W. Bator, op. 

cit., s. 412. 
688

 Ibidem, s. 412-413; por. M. Podrimavskỳ, Slováci v podmiankach uhorskégo štátu na začatku 

20. Staročia, w: Slovensko a Mađarsko v rokach 1918-1920. Zborník referátov z konferencie v 

Michalovciach 14-15.6.1994. Zost. Ladislav Deák, Martin: Matica slovenská 1995, s. 19.  
689 W. Felczak, op. cit., s. 267-268. 
690 Zob. E. Lukinich, op. cit., s. 217. 
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zachować swoje tradycje i odrębności, ale muszą pracować dla wspólnego dobra, gdyż 
stanowią część węgierskiego narodu politycznego691. Wskazywałyby one bardziej na 
asymilację prawno-państwową, niż narodową, jednak silne trendy nacjonalistyczne – 
zarówno na Węgrzech, jak i w innych krajach Europy doprowadziły do wypaczenia tej 
idei w postaci madziaryzacji narodów, żyjących w krajach Korony Św. Stefana, które 
po 1867 r. ulegały stałemu wzmocnieniu. 
 Bierny opór przeciwko władzom austriackim, podjęty w 1860 r. przez Węgrów 
na apel Deáka przyniósł wreszcie oczekiwane efekty polityczne. Bardzo ważnym 
czynnikiem była też wojna austriacko-pruska w 1866 r., podczas której Węgrzy ogłosili 
bojkot poboru do armii. Wojna została przegrana przez Austrię, a po klęsce wojsk w 
bitwie pod Sadową 3 lipca 1866 r. Kolejnym czynnikiem była wspomniana już rola 
cesarzowej Elżbiety, jej nacisk na męża oraz jego antyrosyjski kompleks, co przyniosło 
zwycięstwo grupie Deáka; cesarz zaakceptował jego plan, dzięki czemu w 1867 r. 
Węgry stały się państwem samodzielnym i równym pod każdym względem drugiej 
części monarchii (tj. austriackiej)692.  

Niestety, wbrew nadziejom słowiańskich działaczy narodowych, zwłaszcza 
polskich, czeskich i Słowian południowych zwyciężyła idea podwójnej monarchii, nie 
zaś alternatywna wizja państwa federacyjnego. W podwójnym państwie wspólne 
pozostawały: monarcha, wojsko, pieniądz i polityka zagraniczna, na którą wkrótce 
Węgrzy mieli duży wpływ, realizując de facto swoje cele narodowe. Pozostałe 
instytucje funkcjonowały oddzielnie. Jednak w odróżnieniu od części austriackiej 
(Przedlitawii), która tworzyła mozaikę autonomicznych krajów, Królestwo Węgier było 
narodowym państwem unitarnym, w którym – zgodnie z postulatami Ludwika 
Kossutha z 1848 r. – miał istnieć tylko jeden naród polityczny, czyli węgierski, a 
językiem państwowym był węgierski (madziarski). Mniejszości uzyskały jedynie 
równość wobec prawa i możliwość uczestniczenia w życiu publicznym, natomiast ich 
tradycje, religia i kultywowanie języka stawało się wyłącznie ich sferą prywatną. Odtąd 
polityka Węgrów wobec mniejszości przybierała różne formy, lecz zawsze 
przyjmowała dwa niewzruszalne kanony: nieustępliwość sprawie języka państwowego 
oraz absolutną jedność organizacyjną państwa, która wykluczała jakąkolwiek 
autonomię terytorialną. Dualistyczna monarchia austro-węgierska, utworzona w 1867 r. 
była triumfem politycznym węgierskiego nacjonalizmu, a w związku z uzyskaniem 
swobodnej możliwości działania nadchodził czas realizacji tych programów693. 
 Powstanie Austro-Węgier otwierało też możliwości ostatecznej realizacji 
narodowych celów węgierskich, dzięki czemu idea narodowa zwyciężyła nie tylko w 
życiu politycznym, lecz również w kulturalnym i gospodarczym. Po 1867 r. Węgrzy 
dokonali zdumiewających osiągnięć: przekształcili głęboko feudalny i zacofany kraj 

                                                           
691

 W. Bator, op. cit., s. 418; por. W. Felczak, op. cit., s. 263-264. 
692 Zob. L. Ujhazy, A maglar nem zet történelme, Budapeszt 2002, s. 279. 
693 W. Bator, op. cit., s. 413; por. W. Felczak, op. cit., s. 261-267. 
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rolniczy, będący typową kolonią Austrii, w silne i nowoczesne państwo mające 
wspaniałe zaplecze kulturalne i naukowe, prężne rolnictwo, nowoczesny jak na owe 
czasy przemysł oraz nowe pokolenie przepojone patriotycznym i obywatelskim 
duchem. Dzięki pracy gorących węgierskich patriotów: Deáka, Andrassyego, Tiszów, 
Apponyiego i Wekerlego marzenie ojca węgierskiego nacjonalizmu, Szechenyiego, 
stało się rzeczywistością. Oczywiście, nie obeszło się bez błędów politycznych, które 
były wynikiem nacjonalistycznej ideologii władz węgierskich w stosunku do 
mniejszości narodowych, zwłaszcza wobec zamieszkujących ziemie węgierskie 
Słowaków, Słoweńców, Chorwatów i Rumunów siedmiogrodzkich (Szeklerów)694. 

Nacjonalizm węgierski schyłku XIX w. programowo był podobny w swoich 
poglądach i działaniu do nacjonalizmu polskiego. Wspólne dla nich były przekonania o 
nadrzędności interesów narodowych nad ogólnymi, idea asymilacji słabszych 
kulturowo narodów, przekonanie o konieczności budowania gospodarczych podstaw 
bytu narodowego. Są jednak dwie sprawy, które zasadniczo różnią obydwa prądy. 
Klasyczny polski nacjonalizm z czasem stał się katolicki i utożsamia kulturę polską z 
tradycją katolicką. Węgierski nacjonalizm natomiast przez cały czas (z wyjątkiem 
poglądów Apponyiego i biskupa Prohazki) był neutralny religijnie i twardo bronił 
koncepcji nadrzędności idei państwowej i narodowej wobec wszelkich religii. Warto 
również zauważyć, że nacjonalizm węgierski z okresu drugiej połowy XIX wieku nie 
miał żadnych cech antysemickich, a w węgierskim ruchu narodowym działało wówczas 
wielu zasymilowanych Żydów, jak np. wspomniany M. Falk. Węgrzy nie postrzegali w 
tym okresie Żydów jako groźnej grupy rozkładającej byt narodowy i jako konkurencji 
ekonomicznej, tylko jako wartościowy element obcy, który będzie można dość szybko 
zasymilować695.  

Istotną kwestią był też stosunek nacjonalistów węgierskich do walki narodu 
polskiego o odzyskanie niepodległości. Niezależnie od wyobrażeń Węgrów na temat 
przyszłej Polski byli oni w 1915 r. jedyną siłą polityczną na świecie, która domagała się 
prawa Polski do odzyskania niepodległości. Ich stosunek do Polski i Polaków był 
ewenementem na skalę europejską, ponieważ w tym czasie dla innych krajów sprawa 
polska albo nie istniała, albo była traktowana, jako wewnętrzna kwestia Rosji. Węgrzy 
nie poprzestali na projektach, a korzystając z tego, że sejm węgierski w odróżnieniu od 
austriackiego pracował przez cały czas wojny, zorganizowali składanie do sejmu 
petycji w sprawie podjęcia sprawy polskiej, która zakończyła się sukcesem: sejm 
zobowiązał rząd do tego, aby w żadnym wypadku nie zgodzić się w ewentualnym 
traktacie pokojowym na pozostawienie ziem polskich pod panowaniem Rosji ani na 
nowy rozbiór Polski między dwa państwa zwycięskie, uważając, że Polska powinna 
być niepodległym państwem696.    
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Po klęsce 1866 r. w wojnie z Prusami węgierskie elity polityczne postanowiły 

utworzyć w ramach monarchii habsburskiej Królestwo Węgier na zasadzie ugody z 

Austrią. Autorem tego dokumentu był polityk węgierski, Gyula Andrassy, który w 

swojej działalności kierował się węgierskim interesem narodowym, starając się 

zabezpieczyć Węgry przed niebezpieczeństwem idei panslawizmu, połączonej z 

ekspansjonizmem rosyjskim. W 1848 r. wziął aktywny udział w rewolucji, a rząd 

narodowy powierzył mu misję polityczną w Konstantynopolu. Tymczasem powstanie 

upadło, zaś Andrassy został skazany zaocznie na karę śmierci. Wtedy udał się na 

emigrację do Londynu, gdzie przekonał się, że pełna niezależność Węgier od Austrii 

nigdy nie znajdzie międzynarodowego uznania i doszedł do wniosku, że należy dążyć 

ze wszystkich sił do godnego kompromisu monarchią i do wyrwania Austrii z roli 

rosyjskiego satelity. Za największe niebezpieczeństwo dla Węgier uważał panslawizm, 

którego zwolennikiem była monarchia Romanowów, a który jego zdaniem był w istocie 

narzędziem w ręku carskiego imperializmu. Po ogłoszeniu amnestii w 1857 r. powrócił 

do kraju i szybko nawiązał współpracę z głównym przywódcą ówczesnej opozycji 

węgierskiej Ferencem Deákiem, który wyznawał podobne poglądy. Współpracując z 

nim oraz z pozyskaną dla sprawy węgierskiej cesarzową Elżbietą, przeprowadził ugodę 

z Austrią na warunkach określonych przez Deáka. Wyznaczony przez sejm na 57. 

zastępcę palatyna królestwa koronował uroczyście Franciszka Józefa na króla Węgier i 

odebrał od niego przysięgę konstytucyjną697. 

Ugoda z 1867 r. nie spotkała się z jednoznacznie pozytywną oceną 

społeczeństwa. Węgrzy wciąż pamiętali terror czasów ostatniego dowódcy wojsk 

austriackich w czasie Powstania Narodowego 1849 r. gen. Juliusa Haynaua oraz system 

polityczny, oparty na donosicielstwie, represjach policyjnych i wszechwładnej 

biurokracji w okresie kierowania Ministerstwem Spraw Wewnętrznych przez 

Aleksandra von Bacha. Na społeczeństwo – niczym wyrzut sumienia działały również 

listy przywódcy Powstania Węgierskiego 1849 r. i premiera Rządu Narodowego, 

Ludwika Kossutha, który nie pogodził się z Habsburgami i przestrzegał przed 

konsekwencjami braku możliwości decydowania o przyszłości swego narodu. Były 

premier wyrażał lęk przed perspektywą upadku Węgier wraz z wiedeńskim dworem, a 

pesymistyczna wymowa jego odezw trafiała na szczególnie podatny grunt na prowincji, 

gdzie ludność organizowała wciąż nowe demonstracje i manifestacje, podczas których 

odczytywano listy Kossutha i okazywano pogardę dla zdrajców sprawy narodowej, a 

chcąc uciszyć nastroje rząd zaczął stosować represje policyjne. 

Opinie społeczeństwa nie pozostały bez wpływu na kształtowanie się sytuacji 

politycznej na Węgrzech. Najsilniejszą partią pozostawało ugrupowanie Ferenca 

Deáka698, liczące 200 posłów i stanowiące oparcie premiera Gyli Andrássy'ego. Był on 
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698 Fenrenc Deák (1803-1876) był węgierskim działaczem politycznym, właściciel ziemskim, z 

wykształcenia prawnikiem. W latach 1833-1844 był przywódcą opozycji w parlamencie 
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obok Deáka jednym z dwóch twórców idei Austro-Węgier i to jemu ostatecznie 

przyszło realizować te ideę w praktyce jako pierwszemu premierowi Węgier i 

ministrowi spraw zagranicznych monarchii699. Obok ukształtowały się „lewe centrum”, 

w którego skład weszło 100 posłów i „skrajna lewica”, licząca 20 posłów, której 

działacze starali się wykorzystać nastroje społeczne i głoszące patriotyczne hasła i 

występując przeciw nadmiernej ustępliwości wobec władz w Wiedniu. Skrajna lewica 

domagała się wręcz powrotu niezależności opartej na konstytucji z 1848 r., dlatego 

często nazywano ją „partią 48”; jej działacze utrzymywali też stały kontakt z 

Kossuthem, opowiadając się za bezpłatnymi szkołami, wprowadzeniem ślubów 

cywilnych i równouprawnienia religijnego. Tymczasem głównym celem rządu było 

umocnienie ugody zawartej z Habsburgami i realizacja polityki sprzyjającej interesom 

arystokracji, dlatego jej konsekwencją była m.in. polityka madziaryzacji narodów 

niewęgierskich.  

Na pierwszy plan wysunęła się konieczność powołania własnej armii. 

Porozumienie z Austrią przewidywało co prawda całkowite podporządkowanie sił 

zbrojnych dworowi, ale po długich pertraktacjach rządowi Andrássy'ego udało się 

uzyskać zgodę na utworzenie armii Honwedów, podporządkowanej Naczelnej 

Komendzie Cesarsko-Królewskiej Armii. Jednak nie mogła ona dysponować artylerią, 

zapleczem technicznym, czy też używać węgierskiego sztandaru i umundurowania, a 

językiem komend pozostał niemiecki. Tak ścisłe uzależnienie Węgier od rządu 

wiedeńskiego stało się zarzewiem konfliktu austriacko-węgierskiego. 

                                                                                                                                                            

austriackim, otwarcie sprzeciwiał się idei Kossutha przeprowadzenia walnej konfrontacji z 

Austrią. W 1848 r. był ministrem sprawiedliwości w gabinecie Lajosa Batthányego, a podczas 

Wiosny Ludów sprzeciwiał się idei rewolucji. Wobec niemożności powstrzymania rozwoju 

wydarzeń podał się do dymisji. W 1849 r., po obronie powstańców uznany został przywódcą 

narodu węgierskiego. Chociaż nadal opowiadał się za kontynuacją związku z Austrią, domagał 

się uznania konstytucji węgierskiej z 1848 r., niezależności terytorialnej i uznania królestwa 

węgierskiego za oddzielne państwo. W 1867 r., z chwilą dojścia do porozumienia Austrii i 

Węgier, przyjęto dla nowej organizacji państwowej Austro-Węgier zaproponowane przez niego 

kompromisowe rozwiązanie – zob. W. Bator, op. cit., s. 417-418. 
699  Gyula (Juliusz) Andrássy von Csíkszentkirály und Krasznahorka (1823-1890) był 

węgierskim politykiem w Cesarstwie Austro-Węgierskim, jednym z najbliższych przyjaciół i 

powierników cesarzowej Elżbiety znanej jako „Sissi”, był wolnomularzem. Pochodził z bogatej 

węgierskiej rodziny magnackiej. Po ukończeniu studiów prawniczych w Peszcie został w 1847 r. 

wybrany posłem do sejmu węgierskiego. Od samego początku wyróżniał się tam wielką 
elokwencją i liberalnymi poglądami politycznymi, a przy tym zdecydowaną postawą 

węgierskiego patrioty. W 1848 r. zaangażował się w węgierską Wiosnę Ludów, obejmując 

funkcję administratora Komitatu Zemplén i wspierając oddziały Ludwika Kossutha. Po upadku 

powstania Andrassy, skazany zaocznie na śmierć i powieszony in effigie, zbiegł na zachód 

Europy. Aż do amnestii 1857 r. przebywał w Paryżu i Londynie, dzieląc czas pomiędzy politykę 

i miłosne podboje. Od 17 lutego 1867 do 14 listopada 1871 sprawował funkcję premiera Węgier, 

zaś w latach 1871-1879 ministra spraw zagranicznych Austro-Węgier – zob. ibidem, s. 418-420. 
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Jako premier Węgier Gyula Andrássy doprowadził również do uchwalenia w 

1868 r. pierwszej ustawy narodowościowej, która potwierdzała unitarny charakter 

Węgier, w którym jedynym językiem urzędowym na terenach, gdzie mniejszość miała 

ponad 20 proc. mieszkańców był język węgierski. Treść ustawy odzwierciedlała 

poglądy premiera w sprawach narodowych, według zasady: „Naród ma tylko jedną 

politykę – węgierską”
700

. Andrássy doprowadził też do uchwalenia powszechnego 

obowiązku szkolnego w formie ustawy ministra oświecenia Eötvösa, dzięki której 

odsetek analfabetów zmniejszył się z 70 proc. w 1867 r. do 30 proc. w 1910 r.  

Drugim posunięciem rządu była częściowa regulacja „sprawy 

narodowościowej” w celu zażegnania ewentualnych konfliktów po podpisaniu ugody z 

Chorwatami. Początkowo Chorwacja nie uznawała zwierzchności Węgier i domagała 

się takiej niezależności, jaką cieszyli się Węgrzy, jednak władze wiedeńskie nie były 

zainteresowane budową monarchii pluralistycznej, godząc się na jedynie na dualizm z 

Węgrami. Wspomógł rząd Andrássy'ego, który rozwiązał sejm i odsunął od władzy 

tamtejszych patriotów, a na ich miejsce powołał zwolenników porozumienia między 

obydwoma krajami. We wrześniu 1868 r. nie było już żadnych przeszkód, aby podpisać 

narzuconej przez Węgry ugodę, co też uczyniono
701

.  

Chorwaci nie zyskali na jej mocy wielu przywilejów, a te istniejące w dużej 

części pozostały całkowicie iluzoryczne. Sprawy wojskowe, skarbowe, handlowe, 

przemysłowe i komunikacyjne nadal pozostawały w gestii rządu węgierskiego. 

Chorwaci mogli wysłać w sprawie ich kontrolowania 29 posłów do sejmu i 2 do izby 

wyższej parlamentu, nie mieli oni jednak żadnego bezpośredniego wpływu na 

poczynania węgierskich ministrów. Ponadto na czele autonomii bałkańskiej stał 

wybierany przez króla – na wniosek premiera węgierskiego - ban, który był stronnikiem 

Węgrów. Jednak władze węgierskie zezwoliły na używanie języka chorwackiego, nie 

powstrzymało to jednak postępu stopniowego, lecz regularnego pogarszania się 

stosunków między obydwoma narodami, co w październiku 1918 r. owocowało 

oderwaniem się ziem chorwackich od upadającej monarchii habsburskiej702.  

Jednak w sprawach postulatów innych narodowości, zamieszkujących obszar 

Wielkich Węgier rząd Gyuli Andrássy'ego był nieugięty, odrzucając żądania 

Słowaków, Rumunów i Serbów. Władze węgierskie nie zgodziły się na używanie 

języka słowackiego w administracji, szkołach i kościele, a Wojwodinę i Siedmiogród 

wcieliły do obszaru administracyjnego Węgier, pozbawiając te regiony resztek 

autonomii. Zgodnie z ustawą z 1868 r. wszyscy obywatele kraju byli traktowani jako 

„państwowi Węgrzy”, dlatego ciążył na nich obowiązek powszechnego używania 
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 Ibidem, s. 420; por. T. Kopyś, Kwestia narodowościowa na ziemiach Korony Świętego 
Stefana w latach 1867-1918, Kraków 2001, s. 24-39.  
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1969, s. 196-219. 
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oficjalnego języka, natomiast języki lokalne ograniczono zasięgiem do szkół ludowych. 

Było to jednak bardzo drobne ustępstwo wobec mniejszości i w praktyce właściwie 

pozostało prawem martwym, dlatego też przedstawiciele innych narodowości nie 

przyjęli tej ustawy z radością. Jednak w tym okresie nie było żadnego ugrupowania, 

które miałyby odwagę zakwestionowania polityki węgierskiej wobec innych narodów. 

Głosy przedstawicieli mniejszości narodowych wzywające do lepszego traktowania 

osób odmiennych narodowości nie brano pod uwagę, a polityka madziaryzacji była 

realizowana przez rząd za pomocą represji
703

. 

Kolejną kwestią narodowościową była sprawa czeska. Czesi, którzy stanowili 

pokaźną siłę w monarchii habsburskiej opowiadali się zarówno przeciwko samemu 

dualizmowi, jak i uprzywilejowanej w nim pozycji Węgier, lansując alternatywnie 

federację. Politycy, zarówno w Wiedniu, jak i w Budapeszcie zdawali sobie sprawę z 

tego, że przystanie na propozycję Czechów znacznie wzmogłoby roszczenia kierowane 

przeciw rządom obu państw. W tej sytuacji premier Węgier, Andrássy podjął decyzję 

dotyczącą interwencji na rzecz autonomii galicyjskiej, aby Czesi stracili poparcie 

Polaków, a zyskali je Węgrzy, co fatalnie odbiło się na stosunkach polsko-

czechosłowackich już podczas pierwszej wojny światowej i w okresie 

międzywojennym.  

Politycy węgierscy obawiali się również idei panslawizmu, ponieważ na 

Węgrzech zamieszkiwały znaczne liczebnie mniejszości słowiańskie, za którymi stała 

imperialna Rosja. Szczególnie niepokojące były plany zjednoczenia południowej 

Słowiańszczyzny, zwłaszcza w obliczu rosnącej w siłę pozycji Rosji na Bałkanach oraz 

wyraźnego osłabienia Turcji. Tu jednak minister popełnił błąd. Po wybuchu powstania 

antytureckiego w Bośni, Hercegowinie i Bułgarii, a następnie po przerodzeniu się 

konfliktu w wojnę rosyjsko-turecką, Węgry zachowały neutralność, ale za to za zgodą 

cara obsadziły swoimi wojskami terytorium zbuntowanych słowiańskich prowincji. W 

ten sposób Andrássy pragnął zapobiec rozbudowie Księstwa Serbskiego, którego plany 

na najbliższą przyszłość obejmowały między innymi podbój właśnie Bośni i 

Hercegowiny. Jednak władze austriackie też nie potrafiły zagospodarować prowincji i 

prowadziły niezdecydowaną politykę, przez co zyskały w Serbii śmiertelnego wroga704. 

Tymczasem wraz z odejściem premiera Andrássy'ego z rządu węgierskiego do 

Wiednia nastąpiła nieznaczna modyfikacja wewnętrznej sytuacji politycznej Węgier. 

Partia Ferenca Deáka weszła w fazę kryzysu wewnętrznego, pozbawiona silnego 

kierownictwa i elastyczności (premiera zabrakło, a sam Deák był już ciężko chory), 

tymczasem Andrássy potrzebował silnego poparcia sejmu w celu umocnienia swojej 

pozycji w Austrii. W 1875 r. z jego inicjatywy jego partia zjednoczyła się z 

umiarkowaną opozycją hrabiego Kálmána Tiszy i przyjęła nazwę Partii Liberalnej, a 
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sam Tisza objął z jej ramienia tekę premiera, którą przy przytłaczającym poparciu 

parlamentu sprawował przez 15 lat705.  

Nowy premier próbował naśladować rządy żelaznej ręki kanclerza Niemiec 

Ottona von Bismarcka. W tym okresie znacznie pogorszyła się też sytuacja mniejszości 

narodowych, np. w 1879 r. władze węgierskie zakazały używania niemadziarskich 

języków w szkolnictwie, a obowiązującym i jedynym dozwolonym stał się węgierski. 

W kolejnych latach powyższy zakaz został rozszerzony na szkolnictwo średnie i 

wyższe, a rząd powoływał specjalne grupy społeczne, których zadaniem była 

asymilacja ludności niewęgierskiej i podtrzymywanie w niej ducha madziarskiego. 

Ukoronowaniem tej polityki okazało się zarządzenie z 1899 r. nakazujące 

„zwęgierszczanie” nazw własnych miejscowości, a nawet imion i nazwisk 

mieszkańców narodowości niemadziarskich. Ostatecznie nacjonalistyczna i 

antyimigracyjna polityka rządu hr. K. Tiszy doprowadziła ostatecznie do upadku jego 

gabinetu w 1890 r. Powodem dymisji premiera stał się jego pomysł, dotyczący 

odebrania obywatelstwa wszystkim emigrantom, którzy przez 10 lat nie odnowili 

związków z krajem, co np. oznaczało jego odebranie przywódcy powstania z 1849 r. 

Ludwikowi Kossuthowi, za co Kálmán Tisza stracił poparcie własnej partii i podał się 

do dymisji 13 marca 1890 r.
706

.  

Po odejściu Tiszy większość w sejmie węgierskim nadal posiadała Partia 

Liberalna, choć utraciła dużo mandatów na rzecz opozycyjnych Partii Niepodległości i 

Partii Narodowej. Nowy premier Gyula Szapáry starał się skłócić swoich 

przeciwników, by odwrócić ich uwagę od kwestii zasadniczej, dotyczącej odnowienia 

w starym kształcie ugody z Austrią. W tym celu wysunął dwa kontrowersyjne projekty 

ustaw: pierwsza obejmowała reformę systemu administracyjnego poprzez likwidację 

komitatów, druga dotyczyła uregulowania spraw kościelnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem zaprowadzenia państwowych ksiąg metrykalnych, wprowadzenia 

ślubów cywilnych, równouprawnienia dzieci z małżeństw mieszanych i prawnego 

uznania religii żydowskiej. Ostatnia z wymienionych reform wywołała prawdziwą 

burzę w społeczeństwie duży opór duchowieństwa i konserwatystów. Ich ofiarą padł 

rząd, a po jego dymisji wszystkie bez wyjątku partie polityczne, w których nastąpił 

rozłam. Największym przegranym okazało się samo państwo, które zapłaciło 

rozregulowaniem stabilnej do tej pory sytuacji wewnętrznej.  

W tych trudnych okolicznościach misji tworzenia nowego rządu podjął się 

Aleksander Werkele, pierwszy premier pochodzenia mieszczańskiego. Zmienił projekt 

ustawy regulujący sprawy kościelne, i choć reformę zaakceptował sejm, to odrzuciła ją 

izba wyższa parlamentu. Werkele podał się do dymisji, a król postanowił powierzyć 

opuszczone stanowisko banowi Chorwacji, hrabiemu Khuen-Hedurváry'emu, jednak tej 

kandydatury nie zaakceptowali posłowie, dlatego też Werkele po raz wtóry starał się 
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utworzyć rząd, jednak jego gabinet upadł po kilku miesiącach, gdy spróbował powrócić 
do kwestii religijnych. Wtedy konserwatyści z dawnej Partii Liberalnej utworzyli nową 
formację polityczną pod nazwą Partii Ludowej, z hrabią Ferdynandem Zichym na czele, 
ale nie zdołali dojść do władzy. Złożoną sytuację wewnętrzną dodatkowo 
skomplikowała śmierć Ludwika Kossutha 20 marca 1894 r., która wywołała falę 
patriotycznych manifestacji, a presja tłumu była tak duża, że parlament zdecydował 
sprowadzić jego zwłoki do kraju. W pogrzebie, który zgromadził ponad pół miliona 
ludzi, nie uczestniczyła jednak oficjalna delegacja rządowa707.  

Kolejnym premierem został apodyktyczny polityk nacjonalistyczny, baron 
Dezsö Banffy, który prowadził politykę żelaznej ręki wobec mniejszości narodowych, 
próbując w ten sposób zjednać sobie poparcie polityków węgierskich. Jego zamierzenia 
powiodły się jednak częściowo i parlament przyjął w końcu projekt reformy religijnej, 
co uznano za sukces liberałów. Było to jednak zwycięstwo bardzo kruche i jak się 
miało okazać w niedalekiej przyszłości, stronnictwo to nie cieszyło się już poparciem 
społecznym. Sytuacja wewnętrzna ustabilizowała się po 1896 r., gdy oficjalnie 
obchodzono milenium istnienia Węgier. Podniosłe uroczystości i obecność wielu 
dyplomatów z całego świata nie sprzyjały kłótniom poselskim. Niestety wróciły one ze 
zdwojoną siłą już rok później, gdy pojawiła się konieczność odnowienia przymierza z 
Austrią – na Węgrzech coraz silniejsza była idea samodzielnego państwa 
madziarskiego, do czego również przyczyniło się umocnienie ducha narodowego wśród 
Węgrów708. 

W 1897 r. mijało 30 lat istnienia Austro-Węgier, dlatego też należało odnowić 
przymierze z Austrią. Jako premier rządu węgierskiego, Bánffy zadecydował, że 
zarówno tekst umowy jak i treści umów celnej i handlowej nie ulegną zmianie. Udało 
mu się pokonać krytyczne głosy opozycji, aby w przyszłości nie napotykać oporu 
swoich przeciwników politycznych, dlatego też postanowił przeprowadzić reformę 
obrad sejmowych. Ponieważ nie udało mu się tego zrobić w 1899 r. podał się wraz z 
całym rządem do dymisji, a nowym premierem został Kálmán Szélla.  

Na przełomie XIX i XX w. sytuacja wewnętrzna krajów Korony Św. Stefana 
nie była korzystna, coraz częściej pojawiały się żądania narodów słowiańskich, w 
których kwestionowano uprzywilejowaną pozycję Węgier, widoczny był kryzys 
narodowościowy monarchii Habsburgów, jak i niezadowolenie rdzennej części 
społeczeństwa węgierskiego. Rząd zachowywał niezwykłą konsekwencję działania i 
ściśle trzymał się wcześniej wyznaczonych kierunków polityki w obu kwestiach. W 
1903 r. doszło jednak do kryzysu rządowego, ponieważ Austria zażądała wobec 
Węgrów przysłania dodatkowych 13,000 rekrutów, co spotkało się z odmową 
opozycyjnej części sejmu pod przewodnictwem polityków Partii Niepodległości709.  
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Sprzeciw opozycji na długi czas sparaliżował prace parlamentu. Lotne hasła, w 
których domagano się zerwania unii celnej z Austrią i wprowadzenia języka 
węgierskiego do węgierskiej armii, spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem 
społecznym. Liczne demonstracje uliczne były codziennością – w tej sytuacji Szélla 
podał się do dymisji. Przez kilka miesięcy nie udało się utworzyć nowego rządu, a 
konflikt zaostrzyło jeszcze wystąpienie cesarza Franciszka Józefa I, w którym odrzucił 
jakiekolwiek żądania opozycji węgierskiej. Dopiero po objęciu władzy przez syna 
Kálmána Tiszy – liberała i obrońcę dualizmu, Istvána Tiszę w październiku 1903 r. 
nieco uspokoiło sytuację na Węgrzech.  

Jako polityk, Istvan Tisza pełnił dwukrotnie urząd premiera Węgier w latach 
1903-1905 i l913-l9l7, prowadząc rządy „silnej ręki” w stosunku do narodowości 
niemadziarskich i ruchu robotniczego, a w latach 1905-1913 był przywódcą opozycji. 
Wprawdzie pozycję w Partii Liberalnej odziedziczył po ojcu, jednak osiągnięcia 
polityczne zawdzięczał wyłącznie swojej pracy i silnej woli. Podobnie, jak w wypadku 
ojca – dla Tiszy juniora politycznym wzorem był Bismarck. Tisza odsuwał, jak tylko 
mógł, reformę prawa wyborczego, aby osłabić opozycję i mniejszości narodowe, 
natomiast w sprawach ekonomicznych należał do tzw. „modernistów”, popierających 
proces przyspieszonego uprzemysłowienia kraju. Z tego też powodu (pomimo 
niechętnego stosunku do mniejszości narodowych) był zdecydowanym wrogiem idei 
antysemityzmu, uważając, że rozproszona i zamożna mniejszość narodowa, która nie 
miała miejscowych korzeni i mogła być podatna na asymilację (wielu Żydów 
przechodziło wówczas na chrześcijaństwo) nie stanowiła zagrożenia porównywalnego z 
rdzennymi narodowościami. Protegował nawet na dworze wiedeńskim wiele rodzin 
żydowskich bankierów i przemysłowców, choć wobec innych mniejszości forsował 
intensywną madziaryzację. W stosunkach społecznych starał się zatrudniać w urzędach 
przedstawicieli szeregowej szlachty jak i arystokracji, aby zapewnić im godne 
utrzymanie i ustrzec od próżniaczego życia. Jako zdecydowany zwolennik dualizmu i 
utrzymania dotychczasowego systemu nie popierał jednak programu trialistycznego, 
lansowanego przez Polaków z Galicji i ich węgierskich przyjaciół (Andrassyego 
Juniora i Divekyego) skutecznie blokując jego realizację710. 

Opozycja jednak nie rezygnowała z możliwości obalenia jego rządu i podjęła 
walkę z Tiszą pod przewodnictwem syna Ludwika Kossutha, Franciszka Kossutha 
zawiązując koalicję agrariuszy. W jej skład weszły: Partia Niepodległości, Partia 
Narodowa, Partia Ludowa i część posłów, która opuściła szeregi Partii Liberalnej. Pod 
wpływem głoszonych przez koalicję haseł w całym kraju doszło do antyrządowych 
zamieszek, a w Sejmie doszło do rękoczynów. Konsekwencją bójki między posłami 
opozycji a policją nasłaną przez premiera była kompletnie zdemolowana sala 
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posiedzeń. W okolicznościach wielkiego skandalu politycznego sejm węgierski podjął 

uchwałę o samorozwiązaniu711.  

W styczniu 1905 r. odbyły się nowe wybory i rządząca Partia Liberalna 

poniosła w nich druzgocącą klęskę, a zwyciężyła koalicja agrariuszy. Oznaczało to 

koniec rządów wielkich finansistów i liberałów, a w konsekwencji - wystąpienie 

przeciw ugodzie z Austrią z 1867 r. Cesarz, nie godząc się z wolą Węgrów wyrażoną w 

głosowaniu, złamał obowiązujące prawo konstytucyjne i powołał nowy, 

pozaparlamentarny rząd, na którego czele stanął gen. Géza Fejérváry, jednak w 

momencie, gdy oba obozy szykowały się do ostatecznej rozgrywki, na arenę polityczną 

wkroczyło społeczeństwo.  

Rewolucja rosyjska lat 1905-1907 wywarła duży wpływ na węgierskich 

robotników. Strajki i protesty wybuchały przez dwa lata w całym kraju, jednak 

utworzona w 1890 r. Węgierska Partia Socjaldemokratyczna pilnowała, aby żądania 

mieściły się w granicach obowiązującego prawa i były umiarkowane. Jednocześnie nie 

opowiadała się jednoznacznie po stronie koalicji bojąc się, że zerwanie unii z Austrią 

mogło skutkować poważną podwyżką cen, godzącą w ubogich robotników. 

Kierownictwo partii prowadziło rozmowy z gen. Fejérváry'm i gdy uzyskało obietnicę 

uchwalenia powszechnego prawa wyborczego, za wszelką cenę hamowali głębsze 

działania przywódców organizacji terenowych; wydawało się, że koalicja bezpowrotnie 

straciła swoją pozycję polityczną712. 

Obietnica powszechnego prawa wyborczego i kierunek polityki socjalistów 

przestraszyła rządzącą koalicję agrariuszy. Załamał się też opór komitatów, a sprawę 

przypieczętowała kilkuminutowa audiencja udzielona przedstawicielom stronnictwa 

przez cesarza. Jego warunki dalszych rozmów: brak zmian w armii i dyplomacji, 

rewizja układów celnych i handlowych jedynie za zgodą rządu i parlamentu 

austriackiego – zostały przyjęte i w kwietniu 1906 r. premier Werkele rozpoczął 

formowanie nowego koalicyjnego gabinetu, w którym największym ugrupowaniem 

pozostała Partia Niepodległości. Czteroletnie rządy nie przyniosły jednak zbyt wielu tak 

wyczekiwanych zmian. W 1907 r. odnowiono układ z Austrią, ale na warunkach 

gorszych niż ostatnim razem, nie zmieniła się ani sytuacja armii, ani polityka celna, ani 

też polityka wewnętrzna władz. Władze w Wiedniu wyraziły za to zgodę na 

zwiększenie kontyngentu rekrutów (za cenę niewielkich ustępstw językowych), jednak 

o kwestii powszechnych wyborów rząd zapomniał. Dopiero gwałtowne strajki w 

październiku 1907 r. przypomniały dygnitarzom o konieczności dotrzymania słowa i 

minister spraw wewnętrznych, Andrássy zajął się opracowaniem odpowiednich 

ustaw
713

.  
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System głosowania wymyślony przez Andrássy'ego był bardzo niejasny, gdyż 

dzielił społeczeństwo na grupę uprzywilejowanych, dysponujących w zależności od 

wykształcenia i stopnia zamożności dwoma lub trzema głosami, oraz na grupę 

zwykłych wyborców, których dziesięć głosów liczono jako jeden. W ten sposób rząd 

usiłował odsunąć od wpływu na losy kraju grupę najsłabiej wykształconych członków 

społeczeństwa oraz całkowitych analfabetów, którzy np. wśród chłopów stanowili oni 

ponad 65 proc. populacji. Projekt Andrássy'ego wywołał wielkie oburzenie, szczególnie 

wśród robotników, jednak partia socjalistyczna znajdowała się poza parlamentem i nie 

posiadając swojej reprezentacji we władzach kraju nie mogła skutecznie obronić praw 

swoich członków714. Tymczasem prawa te były notorycznie łamane i ograniczane, rząd 

rozwiązywał związki robotnicze, ograniczał wolność zrzeszeń i zgromadzeń, zakazywał 

strajków i ścigał administracyjnie działaczy partyjnych, ustanowił również nowy 

podział obciążeń podatkowych, przy czym niższe warstwy społeczne ponosiły dużo 

większe koszty niż pozostali członkowie społeczeństwa, np. właściciele ziemscy płacili 

niskie kwoty korzystając jednocześnie z systemu ulg
715

.  

Na przełomie XIX i XX w. nasilała się polityka madziaryzacji narodów 

niewęgierskich, często połączona z represjami lub nawet zbrodniami. Jurguš Ferko 

wspominał wręcz o aktach ludobójstwa, np. do jednej z najstraszniejszych zbrodni 

zaliczył znęcanie się węgierskiej policji nad rumuńskimi rolnikami i deportacje 

słowackich dzieci w celach wynarodowienia. Pisał on na ten temat: „W czasie pierwszej 

i drugiej wojny światowej węgierscy dowódcy […] świadomie mordowali całe oddziały 

wojskowe”716. Polityce madziaryzacji służyło uchwalenie 2 czerwca 1907 r. przez sejm 

węgierski ustawy Lex Apponyi, nazwanej tak od jej głównego pomysłodawcy hr. 

Alberta Apponyi`ego. Reprezentował on katolicki, ale i najbardziej konserwatywny 

nurt węgierskiego nacjonalizmu, traktując jego ideę, jako główny składnik węgierskiej 

idei narodowej w kontekście Wielkich Węgier jako „przedmurza zachodniego 

chrześcijaństwa”. Zgodnie z zapisami ustawy Lex Apponyi język węgierski 

wprowadzono do wszystkich szkół ludowych, dążąc do zamknięcia wszelkich 

placówek prywatnych umożliwiających naukę języków lokalnych na korzyść 

węgierskich szkół publicznych z wyłącznie węgierską kadrą nauczycielską. W 1909 r. 

weszło w życie kolejne rozporządzenie Apponyi'ego, zgodnie z którym władze 

zakazały nauczania religii w językach niewęgierskich; tylko Rumuni i Serbowie, z racji 

odrębności kościoła, mogli utrzymywać kościelne nauczanie w języku ojczystym
717

.  

Powyższe działania rządu generowały opór narodowości niemadziarskich. Po 

wyborach parlamentarnych w 1906 r., posłowie słowaccy, rumuńscy i serbscy 

utworzyli Klub Narodowościowy, liczący 26 członków, którego głównym celem była 
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716 J. Ferko, Maďarské (seba)klamy, Martin 2004, s. 84. 
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walka o prawa narodowe. Odpowiedzią rządu były tylko wzmożenie represji ludności 

cywilnej i działaczy poszczególnych narodów. Jednak polityka ta okazała się skuteczna 

z punktu widzenia koalicji - Słowacy, Serbowie i Rumuni, którzy na codzień stykali się 

z węgierskimi urzędami i pracowali w węgierskich zakładach przemysłowych – powoli 

ulegali madziaryzacji. Było to dla rządu o tyle ważne, że zaledwie 45 proc. ogółu 

mieszkańców kraju deklarowało narodowość węgierską, co w dalszej konsekwencji 

zagrażało spójności państwa węgierskiego w ramach Austro-Węgier i negatywnie 

wpływało na narodowy charakter społeczeństwa
718

. 

Złe i błędne założenia polityki społecznej i polityki prowadzonej wobec 

narodowości niemadziarskich przyniosły przykre dla koalicji konsekwencje w postaci 

upadku rządu wiosną 1909 r. Jego bezpośrednią przyczyną było nieprzyjęcie rząd 

propozycji Partii Niepodległości dotyczącej otwarcia nowego banku emisyjnego na 

Węgrzech. Po wielu miesiącach sporów w sejmie, w grudniu 1909 r. został powołany 

nowy rząd pod przewodnictwem bana chorwackiego, Karola Khuen-Héderváry'ego. 

Głównym celem jego działania stało się dążenie do przywrócenia rządów liberałów. 

Ten dawny współpracownik Kálmána Tiszy utworzył w lutym 1910 r. Partię Pracy, w 

której skład weszli dawni liberałowie i politycy z rozpadających się stronnictw 

koalicyjnych, a niedługo później w drodze puczu partia ta doszła do władzy
719

.  

Franciszek Józef I, jako król Węgier nie mógł zaakceptować tego stanu rzeczy, 

dlatego też wkrótce po puczu rozwiązał sejm ogłaszając nowe wybory. Wygrała je 

Partia Pracy, co oznaczało wzmocnienie unii węgiersko-austriackiej i ostrzejszą 

politykę wewnętrzną. W dniu 10 czerwca urząd premiera objął ponownie hrabia István 

Tisza, zaczynając swoje rządy od przygotowania niepopularnej wśród społeczeństwa 

ustawy o siłach zbrojnych i rekrutacji do armii cesarskiej. Posunięcie to okazało się 

fatalne w skutkach, gdyż natychmiast wykorzystała je osłabiona opozycja, co 

doprowadziło do konfliktu politycznego w państwie węgierskim
720

.  

Przerzedzeni liczebnie posłowie dawnej koalicji rozpoczęli walkę z rządem 

Tiszy, a dogodnym pretekstem do niej były kwestie ustaw o siłach zbrojnych i 

powszechnego prawa wyborczego. Posłowie uważali, że tylko sejm wybrany na 

podstawie w pełni powszechnego prawa wyborczego mógł decydować o ilości 

poborowych. W celu uniemożliwienia rządowi jakichkolwiek działań w tej materii, 

posłowie opozycji wygłaszali długie przemówienia lub czytali na mównicy poselskiej 

długie artykuły prasowe de facto ją blokując. Ponadto przywódcy socjaldemokracji 

ogłosili powszechny strajk robotniczy, który sparaliżował krajowy przemysł. Konflikt 

urósł do takich rozmiarów, że jednej z opozycyjnych posłów przeprowadził nieudany 
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zamach na premiera. W odpowiedzi jednak rząd Tiszy wykorzystał oddziały wojskowe 

do pacyfikacji strajków i wyrzucenia z ław poselskich opozycji, dopiero wówczas sejm 

mógł podjąć pracę. Po tych działaniach sejm – składający się wówczas z posłów partii 

rządzącej – jednomyślnie przyjął ustawę o rekrutacji, nowe uregulowania 

uniemożliwiające opozycji blokowanie prac parlamentu, oraz ustawę o zakazie 

strajków, nakładającą kary pieniężne i prawne za podżeganie do nich. Protest opozycji 

trwał jednak nadal, a przerwał go dopiero wybuch pierwszej wojny światowej
721

.   

Po zabójstwie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie Węgry nie miały 

większego wyboru odnośnie swojego dalszego postępowania na arenie 

międzynarodowej. Związane unią z Austrią i sojuszem wojskowym z Niemcami nie 

miały praktycznie żadnego wpływu na rozwój sytuacji i politykę zagraniczną obu 

mocarstw. Co prawda premier Tisza cieszył się doskonałą opinią na wiedeńskim 

dworze i często tamtejsze elity polityczne liczyły się z jego zdaniem, tym razem jednak 

nie wzięto go pod uwagę, chociaż Tisza doradzał daleko idącą ostrożność w 

podejmowaniu jakichkolwiek działań zbrojnych przeciw Serbii – kiedy wojna jednak 

wybuchła, premier zaakceptował jej cele polityczne
722

.  

W rzeczywistości węgierska warstwa rządząca nie protestowała zbyt 

gwałtownie przeciw wikłaniu się w konflikt, ponieważ środowiska finansowe i 

przemysłowcy od dawna traktowali region bałkański, jako na teren do ekspansji 

handlowej, z kolei chłopi chętnie pozbyliby się serbskiej konkurencji. Ponadto 

wszystkich Madziarów scalała możliwość jednoczenia się południowych Słowian, toteż 

w parlamencie konflikt poparły wszystkie partie, łącznie z opozycją. Również 

robotnicy byli gotowi wypełniać polecenia władz, a w społeczeństwie zapanował 

ogólny entuzjazm, który jednak skończył się z chwilą pierwszych klęsk wojennych CK 

Armii, zwłaszcza w walce z wojskami rosyjskimi
723

. 

Kolejne ciosy militarne w latach 1914-1916, połączone z brakiem reakcji rządu 

na postępującą pauperyzację społeczeństwa doprowadziły do odwrócenia się 

społeczeństwa od rządu. W pierwszych dwóch latach wojny rząd Tiszy trwał niczym 

niezagrożony – wprost przeciwnie, premier umocnił jeszcze swoją dotychczasową 

pozycję. Sytuacja zmieniła się dopiero po śmierci starego cesarza, Franciszka Józefa I, 

gdy władzę objął Karol I jako cesarz Austrii i Karol IV – jako król Węgier, ponieważ 

nie tylko nie lubił on osobiście Tiszy, ale też nie ufał jego opiniom i aktywnie podjął 

zaniechaną przez swego poprzednika ideę federalizacji monarchii, upatrując w niej 

jedyny sposób na potrzymanie jej jedności. W obaleniu Tiszy młodemu władcy 

pomogła węgierska opozycja, z hrabią Michaly`m Karolyi'm na czele, który w 

październiku 1918 r. stanął na czele państwa
724

.  
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Michaly Karolyi był politykiem Partii Niepodległości, z której w 1916 r. 

wyodrębnił samodzielne stronnictwo zwane Niepodległościową Partią 48 Roku. Jego 

program polityczny sprowadzał się praktycznie do dwóch żądań: powszechnego pokoju 

oraz równego i tajnego prawa wyborczego. Ponadto ogólnie popierał federalistyczne 

pomysły króla, a wiosną 1917 r. utworzył wraz z Partią Niepodległości oraz kilkoma 

innymi partiami opozycji koalicję zwaną Blokiem Powszechnego Prawa Wyborczego. 

Pod jej presją gabinet Tiszy podał się do dymisji w czerwcu 1917 r., a nowym 

premierem został Werkele
725

.  

Druga połowa 1917 r. upłynęła pod znakiem wystąpień robotniczych, a jedna z 

listopadowych manifestacji zgromadziła nawet ponad 100,000 osób. Jej uczestnicy 

żądali uznania udanego przewrotu bolszewickiego i zawarcia natychmiastowego 

pokoju. Socjaldemokratyczne kierownictwo ruchu, podobnie jak poprzednio, pilnie 

pilnowało, aby w swych postulatach i działaniach nie posunąć się za daleko. Rząd 

Werkelego w celu załagodzenia sytuacji zgodził się na przyjęcie nowej ustawy o 

powszechnych wyborach, ale po podpisaniu 3 marca 1918 r. pokoju z Rosją w Brześciu 

Litewskim, a 7 maja z Rumunią w Bukareszcie wycofał się z tych obietnic. Gdy kraj 

ogarnęła nowa fala strajków – wówczas władze zastosowały rozwiązanie siłowe
726

. 

Mimo stosowania polityki represji i masowych aresztowań nastroje rewolucyjne w 

społeczeństwie nie słabły. Gdy była już widoczna klęska militarna Państw Centralnych, 

Węgrzy – podobnie, jak inne narody monarchii habsburskiej – nie zamierzali dłużej 

czekać na zerwanie unii z Austrią w celu budowy samodzielnego państwa, co nastąpiło 

w listopadzie 1918 r.  

Chociaż Węgry usamodzielniły się pod rządami gabinetu Michaly Karoly`ego, 

były one targane wewnętrznymi rewoltami, blokadą gospodarczą Ententy, a sąsiednie 

państwa – zwłaszcza Czechosłowacja, Rumunia i Królestwo Serbów, Chorwatów i 

Słoweńców wysunęły wobec Węgier – jako kraju pokonanego w pierwszej wojnie 

światowej – liczne pretensje terytorialne, co groziło nie tylko ich znacznym okrojeniem, 

ale i pozostawieniem znacznej części ludności węgierskiej poza granicami kraju. 

Przewrót komunistyczny i powstanie w konsekwencji tych wydarzeń Węgierskiej 

Republiki Rad nie wpłynęło znacząco na nacjonalistyczne nastroje wśród ludności 

węgierskiej, przeciwnie – na początku rewolucji wielu Węgrów żywiło nadzieję, że 

zwycięska dla Węgier rewolucyjna wojna z Czechosłowacją i Rumunią doprowadzi do 

odzyskania ziem utraconych przez kraj na przełomie lat 1918-1919. W tym kontekście 

węgierski nacjonalizm łączył się z internacjonalizmem komunistycznym jako swoiście 

– po węgiersku – rozumiana ideologia wielkomadziarskiej wojny wyzwoleńczej. Jej 

celem zasadniczym była – wprawdzie pod hasłami socjalizmu – odbudowa Wielkich 

Węgier, a pierwszym obszarem, który oddziały Węgierskiej Armii Czerwonej 

zamierzały „wyzwolić od rządów burżuazji” była Słowacja, na której terenie starły się 
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interesy węgierskie i czechosłowackie. Rewolucyjne wojska Frontu Północnego 
przygotowywały się do ponownego włączenia Słowacji w skład terytorium Węgierskiej 
Republiki Rad, a w dalszej kolejności zamierzały też zająć Siedmiogród i Banat.  

 

5.2 Atak Węgierskiej Armii Czerwonej na Słowację – proklamowanie Słowackiej 

Republiki Rad w Preszowie i skutki trzytygodniowej „dyktatury proletariatu” 

 

Przewrót komunistyczny na Węgrzech i proklamowanie w jego wyniku 
Węgierskiej Republiki Rad wywarły duże wrażenie na mieszkańcach sąsiedniej 
Słowacji, jednak o ile zamieszkująca południowe jej rejony ludność węgierska 
przywitała rewolucję z nadzieją na ponowne włączenie obszaru Felvidéku – jak 
określano Słowację na Węgrzech – do ziem Korony Św. Stefana, to Słowacy byli 
mocno zaniepokojeni tą perspektywą, mając w pamięci niedawną politykę 
madziaryzacji, prowadzoną przez władze węgierskie wobec tej grupy narodowej. Po 
włączeniu Słowacji w granice powstałej w 1918 r. Republiki Czechosłowackiej, 23 
lutego 1919 r. w imieniu władz CSR minister do spraw Słowacji, dr Vavro Šrobar 
unieważnił w Bratysławie ustawy i akty wykonawcze rządu węgierskiego sprzed 1918 
r. na Słowacji i mianowania urzędników z okresu administracji węgierskiej. Jego 
decyzja była podyktowana faktem, że jeszcze na początku 1919 r. znaczna część 
lokalnej administracji na Słowacji była obsadzona przez urzędników węgierskich. Ich 
obecność była niezgodna z oczekiwaniami i polityką rządu CSR, który dążył do 
usunięcia Węgrów z zajmowanych stanowisk i zastąpienia ich urzędnikami czeskimi i 
słowackimi. Tak też się stało w Preszowie, do którego 28 grudnia 1918 r. wkroczyły 
wojska czechosłowackie. 24 grudnia 1918 r. nowym żupanem šariš skiej żupy został 
mianowany przez rząd czechosłowacki dr Pavol Fábry, zastępując na tym stanowisku 
dotychczasowego żupana węgierskiego, Józsefa Faragó, jednak faktycznie objął urząd 
dopiero 11 stycznia 1919 r. Dzień po objęciu władzy Fábry wymienił kadry urzędnicze 
zarówno w Preszowie, jak i sąsiednich miejscowościach: Sabinowie i Bardjowie, a 
językiem urzędowym był od tej pory język słowacki727.  

W odpowiedzi na politykę rządu w Pradze Czeskiej miejscowi Węgrzy, w tym 
także pracownicy urzędów, którzy sprzeciwiali się pracy dla władz czechosłowackich 
często straszyli słowackich mieszkańców Preszowa powrotem Słowacji w granice 
Węgier. Przy zróżnicowaniu etnicznym preszowian Słowacy czuli się więc niepewnie, 
zwłaszcza wobec bardzo niestabilnej sytuacji społeczno-politycznej i ekonomicznej 
kraju oraz radykalizującego się społeczeństwa, tak w Słowacji, jak i na Węgrzech728. 

                                                           
727 Dejiny Prešova 2. Zost. I. Sedlák, Prešov, Muzeum SRR: Vỳchodnoslovenské vydavatel`stvo 
v Košiciach, 1965, s. 146-147. 
728 M. Chmelarova, Slovenská republika rád, Prešów 1969, s. 11. Jak podaje Martin Ďurišin – w 
1919 r. Preszów liczył 17,000 mieszkańców, z czego 56 proc. stanowili Słowacy, a po 19 proc. 
Węgrów i Niemców, a pozostałą ich część Żydzi – zob. M. Ďurišin, Prešov ako centrum 
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Nie bez znaczenia była tu sytuacja panująca w Rosji po 1917 r. i tocząca się w tym 
kraju wojna domowa. Na zaostrzenie sytuacji politycznej na Słowacji i 
antyczechosłowackich postaw ludności węgierskiej duży wpływ wywarło również 
proklamowanie 21 marca 1919 r. w Budapeszcie Węgierskiej Republiki Rad, której 
władze zapowiadały wyzwolenie proletariatu węgierskiego w granicach Wielkich 
Węgier z 1914 r. Narody niewęgierskie uznały te deklaracje za zagrożenie dla ich życia 
w nowo powstałych państwach na gruzach b. CK monarchii: w Słowacy w 
Czechosłowacji, Rumuni i Sasi w Siedmiogrodzie, a Chorwaci w Banacie729. 

Zarówno komunistyczny rząd węgierski, jak i znaczna część społeczeństwa 
węgierskiego nie pogodzili się z utratą terytoriów na północy, wschodzie i południu na 
rzecz: Czechosłowacji, Rumunii oraz Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Dla 
Węgierskiej Rady Rządzącej, jak i rozgoryczonych Węgrów odzyskanie Słowacji 
wydawało się w miarę proste, gdyż z jej terenu Węgierska Armia Czerwona mogła 
przebić się na Ukrainę w celu połączenia się z Armią Czerwoną i podjęcia wspólnego 
marszu na Zachód. Od wiosny 1919 r. w Budapeszcie działały czeskie i słowackie 
grupy komunistyczne, które władze Węgierskiej Republiki Rad przygotowywały do 
przeprowadzenia rewolucji komunistycznej w ich krajach; Słowacy walczyli również w 
oddziałach Węgierskiej Armii Czerwonej. Jednocześnie rząd Węgierskiej Republiki 
Rad podejmował próby oddziaływania propagandowego na ludność słowacką. Na 
Węgrzech drukowano komunistyczne gazety w języku słowackim, jak np. Červene 
noviny i czeskim, jak np. Armáda proletářů, a na Słowacji komuniści kolportowali te 
ulotki. W jednej z takich ulotek, sygnowanych przez Czechosłowacki Komitet 
Komunistyczny w Budapeszcie komuniści wezwali społeczeństwo Czech i Słowacji do 
rewolucji i proklamowania dyktatury proletariatu. Żołnierzy oddziałów 
czechosłowackich wezwali do przechodzenia na stronę wojsk rewolucyjnych, 
zaprzestania zwalczania demonstracji robotniczych i obrony władzy kapitalistów, a 
ludność czeską i słowacką do organizowania się w Radach Robotniczych, 
Włościańskich i Żołnierskich w celu powoływania terenowych struktur władz 
komunistycznych, którą w propagandzie określano mianem „dyktatury proletariatu”730. 
Komuniści wezwali też Słowaków do rewolucyjnej czujności i walki z „kłamstwem”:  

 
 
 

                                                                                                                                                            

„revolúcie” – Slovenská republika rád (1919), w: Vel`ka doba v malom priestore. Zlomové 
zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929) / Große Zeit im kleinen 
Raum. Umbrűchein den Städten des mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918-
1929), Prešov 2012, s. 180.  
729

 Zob. D. Kováč, Medzinárodne súvislosti boĺševického vypádu na Slovensko, w: Slovensko a 
Mađarsko…, op. cit., s. 56-63; por. M. Hronskỳ, Priebeh mađarskỳch vojenskỳch operácií a ich 
strategickỳ ceĺ, w: ibidem, s. 64-79.   
730 M. Chmelarova, op. cit., s. 16-17. 
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„Bracia nasi Słowacy!  

 

Już koniec wojny i koniec okropności! Wygnaliśmy króla! Nie ma już królestwa, 

ale jest republika ludowa! Bądźmy czujni! Nie dajmy się oszukać! Czesi oczekują, że 

będziemy zapatrzeni w ich kraj. Lecz kiedy się słucha jednego pana, nie będąc błaznem, 

by zaraz służyć drugiemu panu. Węgrzy nam nie rozkazywali, dlaczego mieliby nam 

rozkazywać Czesi. My Słowacy chcemy być u siebie panami. W Słowacji nie jest teraz 

tak, jak było dawniej. Teraz Węgrzy nie rozkazują, a każdy naród jest wolny i 

samorządny. Dlaczego mielibyśmy iść gdzie indziej? Władza da teraz każdemu 

biednemu rolnikowi ziemię. […] Nie potrzebujemy Czechów. Będziemy dbać o porządek 

i pokój w naszym życiu. Nie jesteśmy łupieżcami, lecz statecznymi Słowakami, którzy 

chcą pracować. Skąd byśmy mieli, to co mamy? Od kogo dostaniemy mąkę, gdy 

rozejdziemy się z Węgrami? Bądźmy czujni! Nie dajmy się okłamać!”731. 

 
W odpowiedzi na powstanie Węgierskiej Republiki Rad, rząd czechosłowacki 

poczuł się zagrożony, zwłaszcza na obszarach słabo bronionej Słowacji i Rusi 
Zakarpackiej. W tej sytuacji 25 marca 1919 r. minister pełnomocny do spraw Słowacji, 
dr Vavro Šrobar wprowadził stan wojenny na Słowacji, zaś 22 kwietnia – godzinę 
policyjną od 21.00 do 6.00. Ze względu na bezpieczeństwo okna miały być zamknięte 
od godziny 18.00, a drzwi kamienic i domów od 20.00. W celu zapobieżenia 
działalności antypaństwowej w Preszowie ze strony mniejszości węgierskiej, żupan dr 

Pavol Fábry podjął decyzję o rozwiązaniu katolickiego stowarzyszenia węgierskiego 
Rákóczi-kőr pod pretekstem antyczechosłowackiej agitacji i prób madziaryzacji 
Słowaków przez jego działaczy732. Z tych samych względów, pod koniec kwietnia 1919 
r. Fábry rozwiązał Radę i Zarząd Miasta i dokonał zmian o charakterze czystki 

politycznej, aby jej prowęgierscy członkowie nie mieli już wpływu na decyzję władz 
miejskich i nie poniżali słowackich mieszkańców Preszowa. Zgodnie z zarządzeniem 
ministra pełnomocnego do spraw Słowacji, dr. V. Šrobára, 28 kwietnia 1919 r. żupan P. 
Fábry wprowadził też w Preszowie zakaz zgromadzeń publicznych na ulicach, 
organizacji wieców itp., przy czym jako zgromadzenie traktowano już cztery osoby. 
Władze wojskowe zapowiadały, że w wypadku zatrzymania osób z bronią w ręku 
zostaną one natychmiast rozstrzelane. Decyzje te nie były bezpodstawne, gdyż władze 
miejskie i policyjne wiedziały ze źródeł agenturalnych o przygotowaniach 
preszowskich Węgrów do akcji dywersyjnej w wypadku ataku Węgierskiej Armii 
Czerwonej na Słowację733. W komunikacie z 25 lutego 1919 r. władze CSR podały, że z 

                                                           
731 Slovensky Narodni Archiv v Bratysłave (dalej: SNA), MPS 271: Ulotka z 1919 r. 
732 Zob. M. Vietor, Slovenská sovetska republika 1919, Bratislava 1955, s. 74. 
733  M. Chmelarová, op. cit., s. 21; por. M. Ďurišin, Prešov a „Slovenska Radova Republika”, w: 
Vel`ka doba a jej dôsledky. Prešov v 20. rokach 20. Staročia, red. P. Švorc a kol., Prešov 2012, 
s. 72.    
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Budapesztu do Czechosłowacji przyjechał bliżej nieznany człowiek o nazwisku 

Kopecký, który oświadczył, że Węgierska Rada Rządząca wyasygnowała ponad 2 mld. 

koron w celu prowadzenia agitacji rewolucyjnej w Czechach i Słowacji734.   

Wiosną 1919 r. komuniści węgierscy kolportowali w Preszowie ulotki, w 

których treści wzywali miejscowych Węgrów i Słowaków do poparcia władz 

Węgierskiej Republiki Rad i podjęcia walki przeciwko władzom czechosłowackim. 

Węgierscy i słowaccy komuniści liczyli również na poparcie ze strony znacznej części 

mniejszości niemieckiej i żydowskiej w Preszowie, która nie utożsamiała się z 

powstałym państwem czechosłowackim
735

. W jednej z ulotek komunistyczni agitatorzy 

zapowiedzieli, że: „[Węgierska – G.B.] […] Czerwona Armia rozbije czarną, żołdacką 

armię, która zajęła Słowację, a przyniesie wolność ujarzmionym braciom robotnikom, 

których uciskają tyrani […]. Robotnicy Rimawskiej Soboty, Murania, Dobszinej, 

Koszyc Preszowa, Lewoczy, Satoraljauajhelyu, Niregyhazy, Użhorodu, Kisvaradu – nie 

bójcie się!... czerwoni przyjdą! Jeszcze kilka dni, a z waszych rąk spadną pęta”
736

.  

W sytuacji zagrożenia niepodległości państwa, na polecenie rządu CSR, 

Dowództwo Armii Czechosłowackiej zaczęło przygotowania do rozpoczęcia działań 

wojennych przeciwko Węgierskiej Republice Rad, koncentrując na linii demarkacyjnej 

oddziały wojskowe. Na styku wojsk dochodziło do ciągłych, wzajemnych prowokacji i 

potyczek zbrojnych. Podczas ofensywy Węgierskiej Armii Czerwonej w maju 1919 r. 

Węgierska Rada Rządząca wezwała słowackich robotników do pomocy robotnikom 

węgierskim i wspólnej walki w imię światowej rewolucji wraz z robotnikami w Rosji i 

na Ukrainie737. Rząd Czechosłowacji miał też gwarancje wojskowe ze strony aliantów – 

dowódca wojsk Ententy na Bałkanach, gen. Edmund Hennoque i gen. Mittelhauser byli 

gwarantami bezpieczeństwa CSR – w niedalekiej przyszłości nie spełnili oni jednak 

pokładanych w nich nadziei
738

.    

27 kwietnia 1919 r. wojska czechosłowackie przekroczyły linię demarkacyjną, 

która oddzielała Węgierską Republikę Rad od terytorium Czechosłowacji, 

rozpoczynając atak zbrojny na WRR i dochodząc w krótkim czasie do Miškovca. W 

odpowiedzi na atak komuniści czescy i słowaccy wezwali żołnierzy czeskich do 

                                                           
734 Česky Narodny Archiv v Praze (dalej: ČNA), Prezidium Ministerstvo vnutra (dalej: PMV) – 
Slovensko 1919, 3196/I/712: Opis pisma z 25 II 1919 r.    
735 M. Chmelarová, op. cit., s. 18-19; por. Chronologia – Słowacja w: Wyszehrad. Portal o 

Czechach i Słowacji - http://wyszehrad.com/slowacja/historia/chronologia, [dostęp: 27 II 2013]; 
zob. też: M. Ďurišin, op. cit., s. 180-183.   
736 SNA 512. f. 4-6: Letáky Mad`arskej republiky rád: Nebojte sa, prídu miškovecki prolétarsky 
hrdinovia! Ohlas k proletárom obsadenỳch mest!; zob. też: M. Ďurišin, Prešov a „Slovenska 

Radova Republika”…, op. cit., s. 73.       
737 W. Felczak, Historia Węgier…, op. cit., s. 313; por. A. Czubiński, Rewolucja październikowa 

w Rosji i ruchy rewolucyjne w Europie lat 1917-1921, Poznań 1988, s. 230-231; zob. też: M. 
Vietor, op. cit., s. 342; por. S. Györffy, P. Kanis, 1919: na ceste svetovej socialistickej revolúcie: 

Mada̕rská republika rád: Slovenská republika rád, Európa Könyvkiadó, 1981.  
738 M. Ďurišin, Prešov a „Slovenska Radova Republika”…, op. cit., s. 73.  



 

  

267 

przejścia na stronę oddziałów Węgierskiej Armii Czerwonej w celu obalenia rządów 

„wielkiego kapitału” w Czechach i na Słowacji, a ludność słowacką do organizacji rad 

robotniczych, chłopskich i żołnierskich739. Nikt nie spodziewał się, że kilka tygodni 

później oddziały Węgierskiej Armii Czerwonej wkroczą na Słowację, a Preszów 

zostanie przez trzy dni stolicą marionetkowego państwa. Jednak oddziały wojsk 

włoskich pod dowództwem gen. Luiggiego Giuseppe Piccione i francuskich gen. 

Edmunda Hennocquea 19 maja 1919 r. chwilowo wstrzymały próby kontrataku 

Węgierskiej Armii Czerwonej
740

.  

Był to jednak krótkotrwały sukces, ponieważ w nocy 30/31 maja oddziały 

Węgierskiej Armii Czerwonej rozpoczęły kontrofensywę na froncie, ciągnącym się od 

Komarna do Rusi Zakarpackiej, wkraczając na Słowację i Ruś Zakarpacką. W okresie 

tej ofensywy, 31 maja 1919 r. Sekcja Słowacka w Budapeszcie ogłosiła program 

działań, w którym przewidywała współdziałanie proletariatu czeskiego, słowackiego i 

węgierskiego z rosyjskim w dziele dokonania rewolucji komunistycznej, zapowiadała 

rządy „dyktatury proletariatu”, socjalistyczne wychowanie młodzieży i utworzenie 

Słowackiej Armii Czerwonej według wzorów sowieckich. Opracowano nawet dziesięć 

zasad żołnierza Słowackiej Armii Czerwonej, które zobowiązywały go do obrony 

państwa proletariatu, walki o wielkie i komunistyczne Węgry wraz ze Słowacją, do 

przestrzegania nakazów Węgierskiej Rewolucyjnej Rady Rządzącej, porządku 

publicznego i dyscypliny, czujności rewolucyjnej wobec przeciwników WRR, do 

ujawniania prowokatorów w środowisku i szacunku wobec pracujących robotników i 

chłopów. Węgierska Rewolucyjna Rada Rządząca wezwała ze swej strony Słowaków 

„w imieniu robotników budapesztańskich” do rewolucji i budowy państwa „dyktatury 

proletariatu”, jako części światowej republiki rad
741

. 

Początkowo wojska CSR zaczęły wycofywać się pod naporem nieprzyjaciela, a 

wschodnia Słowacja i Ruś Zakarpacka zostały faktycznie bezbronne. 1 czerwca wojska 

Węgierskiej Armii Czerwonej zdobyły Levočę, 5 czerwca zbombardowały Komarno, 6 

czerwca wkroczyły bez walki do Koszyc, 8 czerwca do Preszowa, a 11 do Bardjowa, 

miasteczka leżącego blisko granicy z Polską 742 . Strategicznym celem Węgierskiej 

Armii Czerwonej było „wyrąbanie” korytarza w celu połączenia się z wojskami 

                                                           
739 M. Chmelarová, op. cit., s. 24-25, 26-28.  
740 Ibidem, s. 28-29: Komunikaty wojenne gen. Piccone; zob. P. Švorc, Slovenská Republika 
Rád, Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov, [dostęp: 27 II 2013]; zob. też: A. Kovač, 
Česko-mađarská wojna a jej dôsledky, w: Slovensko a Mađarsko…, op. cit., s. 121-125. 
741 R. Heck, M. Orzechowski, Historia Czechosłowacji, Warszawa-Wrocław 1969, s. 319; por. 
M. Chmelarova, op. cit., s. 22-23, s. 50-51.  
742 Ibidem, s. 52; por. P. Švorc, Mesta vỳchodnégo Slovenska v čase prevratu (1918) a po ňom, 
w: Vel`ka doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich 
dôsledky (1918-1929) / Große Zeit im kleinen Raum. Umbrűchein den Städten des 
mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918-1929), Prešov 2012, s. 44; zob. też: M. 
Hronskỳ, Boj o Slovensko a Trianon 1918-1920, Bratislava 1998, s. 174. 
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bolszewickimi na Ukrainie, dzięki czemu mógł powstać front zachodni w kierunku 
Polski i dogorywających po rewolucji Niemiec. Oddziały węgierskie mogły wesprzeć 
wojska bolszewickie w ich walce z Armią Ochotniczą gen. Antona Denikina, która w 
tym czasie nacierała na Armię Czerwoną743. W odpowiedzi na atak czerwonych wojsk 
węgierskich minister pełnomocny do spraw Słowacji, dr V. Šrobár wprowadził na 
Słowacji dyktaturę wojskową744. 

Ważny był też aspekt narodowościowy wkroczenia wojsk węgierskich na 
Słowację i Ruś Zakarpacką. Tysiące żołnierzy węgierskich w czerwonych płaszczach, z 
trójkolorowymi wstążkami, zostało z zadowoleniem przyjętych przez ludność 
węgierską, a Słowacja i Ruś Zakarpacka, które na przełomie lat 1918-1919 stały się 
częścią Czechosłowacji zostały ponownie włączone do Węgier – ku zadowoleniu 
mieszkańców węgierskich, którzy nie mogli pogodzić się z przynależnością tych 
obszarów do Czechosłowacji. Żołnierzy Kuna węgierska ludność przywitała jako 
wyzwolicieli, a ich broń błogosławiło – często ze strachu przed czerwonym terrorem, 
wielu księży – do takich sytuacji doszło np. w Koszycach i Preszowie745.  

Wobec perspektywy zajęcia Słowacji przez Węgierską Armię Czerwoną 
czechosłowaccy urzędnicy uciekli z Preszowa i innych miast w obawie o swoje życie, 
ponieważ komuniści i prowęgierscy mieszkańcy tych obszarów zapowiadali rozprawę 
fizyczną z każdym, kto w okresie preveratu lat 1918-1919 współpracował z władzami 
Republiki Czechosłowackiej i jej oddziałami wojskowymi. Również ludność Słowacji 
była zaskoczona nagłym atakiem i zastraszana ze strony wojsk węgierskich746. Taki los 
spotkał m.in. Andreja Tomáša i jego syna, którzy zostali wywleczeni z domu i 
zamordowani przez grupę zrewoltowanych robotników, a ich jedyną „winą” było to, że 
28 grudnia 1918 r. byli wśród osób witających żołnierzy wkraczających do Preszowa 
oddziałów czechosłowackich 747 . Również w tej części Słowacji, która nie była 
okupowana przez wojska węgierskie nastroje społeczne były zróżnicowane i często 
zależały od kwestii etnicznych. O ile ludność słowacka opowiadała się w większości za 
obroną Republiki Czechosłowackiej, to już inne mniejszości, jak np. Niemcy i Żydzi 
zajęli postawę wyczekującą lub prowęgierską748.   

Żołnierze Węgierskiej Armii Czerwonej byli w znakomitej większości 
pochodzenia chłopskiego i robotniczego, choć dowódcami byli zmobilizowani 
oficerowie b. armii austro-węgierskiej, którzy w ataku na Słowację widzieli szansę 
ponownego włączenia jej do Węgier. W celu pozyskania Słowaków Béla Kun wezwał 

                                                           
743 R. Heck, M. Orzechowski, op. cit., s. 320.  
744 M. Chmelarová, op. cit., s. 52. 
745 M. Ďurišin, Prešov ako centrum „revolúcie”…, op. cit., s. 187.  
746 P. Švorc, Mesta vỳchodnégo Slovenska…, op. cit., s. 45. 
747 Ibidem, s. 46. 
748 P. Švorc, Mesta vỳchodnégo Slovenska…, op. cit., s. 46; por. J. Šolc, Slovensko rozdelené 

1919, Bratislava 1969, s. 77. 
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zarówno ich, jak i żołnierzy czechosłowackich do udzielenia wszelkiej pomocy i 
poparcia wkraczającym oddziałom węgierskim i wystąpienia przeciw władzom CSR.  

W związku z atakiem Węgierskiej Armii Czerwonej na Słowację i Ruś 
Zakarpacką, ludność oczekiwała w wielkim napięciu na wkroczenie jej oddziałów, co 
generowało wzajemną nieufność słowacko-węgierską i zadawnione pretensje, które 
komuniści często wykorzystywali do antagonizowania ludzi. Od początku 1919 r. w 
mieście pojawiały się też ulotki sygnowane przez komunistów węgierskich – świadczą 
o tym protokoły przesłuchań świadków, którzy widzieli ulotki lub kolportujących je 
ludzi. Jeden ze świadków, por. Bukovszky wspominał, że widział komunistyczne ulotki 
u węgierskiego mieszkańca Koszyc, Lajosa Drápa. W tym czasie w mieście 
funkcjonariusze Policji Wojskowej aresztowali też grupę siedmiu agitatorów, w tym 
sześciu Węgrów i jednego Żyda, zaś w końcu kwietnia internowano kolejnych 26 
agitatorów 749 . Internowania kontynuowano również później, o czym świadczą 
sprawozdania VP z Trnawy, jeszcze z czerwca 1919 r. – tylko od 4 do 21 czerwca 1919 
r. funkcjonariusze VP w tym mieście internowali 16 agitatorów komunistycznych750. 
Krótko przed odejściem wojsk CSR z Koszyc doszło tam do rozruchów, które 
sprowokowało 5000 zbolszewizowanych robotników, w tym wielu Węgrów i dopiero 
ostra interwencja oddziałów żandarmerii wojskowej (Vojenska policia) uspokoiła 
sytuację. Wkrótce okazało się, że dwaj młodzi Węgrzy planowali dokonanie zamachu 
na gen. Schőbla, jednak nie doszło do tego, gdyż 2 lipca 1919 r. obaj zostali 
zlikwidowani na polecenie gen. Hennocqea, który swoją decyzję oparł o przepisy 
dyktatury wojskowej751.  

Podobne wypadki miały też miejsce w Preszowie. Jeszcze przed jego zajęciem 
przez czerwone wojska węgierskie, 3 czerwca policja aresztowała 12 agitatorów 
komunistycznych, którzy kolportowali w mieście ulotki o treści antypaństwowej. W 
innym wypadku, grupa skomunizowanych robotników przyszła pod budynek urzędu 
żupana Fabry`ego i zażądała pod jego nieobecność od głównego notariusza, J. 
Ferdynandyho możliwości zajęcia urzędu i doprowadzenia do ustąpienia z 
zajmowanego stanowiska, jednak Ferdynandy odrzucił ich żądania. Gdy telefonicznie 
dowiedział się o tym dowódca wojsk sojuszniczych, gen. Hennocque, postanowił 
aresztować delegatów, jednak Ferdynady również jemu odmówił ich wydania. Dwa dni 

                                                           
749  Voinsky Historicky Archiv v Bratilasve, (dalej: VHA), Archívny fond Vojenská polícia 
Košice, rok 1919, škatuľa 1, číslo 329: Protokół przesłuchania świadka z 21 II 1919 r.; 
informacja dla ministra V. Šrobára z 29 II 1919 r. Wśród aresztowanych osób byli: Andreas 
Ricza, Bela Pankuch, Bertelan Liskay, Lajos Drap, Artur Goldstein, Michaly Berta i Lajos 
Pataki; zob. też: archívny fond Vojenská polícia Košice, rok 1919, škatuľa 1, číslo 443: Pismo 
VP w sprawie wystawienie dokumentów internowania 26 agitatorów komunistycznych z 26 IV 
1919 r. – ibidem. 
750 VHA, Archívny fond Vojenská polícia Trnava, rok 1919, škatuľa č. 1, číslo 434: Raport i spis 
internowanych z 25 VI 1919 r.   
751 M. Ďurišin, Prešov a „Slovenska Radova Republika”…, op. cit., s. 73.  
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później cała sprawa była już bez znaczenia, ponieważ urzędnicy, w tym Ferdynandy 
opuścił Preszów, zagrożony przez oddziały Węgierskiej Armii Czerwonej752.  

Wobec zagrożenia mieszkańców Preszowa, 6 czerwca 1919 r. czechosłowacki 
komendant wojskowy miasta, kpt. Ľudovit Thomka wydał zakaz zgromadzeń powyżej 
czterech osób pod groźbą otwarcia ognia bez ostrzeżenia, potwierdzając wcześniejsze 
zarządzenia rządu w tym zakresie, a żupan Pavol Fábry wprowadził na polecenie 
ministra Šrobára w żupie dyktaturę wojskową753. Wobec zagrożenia ze strony wojsk 
węgierskich, jak i przygotowań dywersantów do akcji antypaństwowej, w tym 
wymordowania urzędników czechosłowackich, a wśród nich żupana, P. Fábry`ego tego 
samego dnia opuścili oni Preszów754. Mimo owego zagrożenia, życie w mieście toczyło 
się w miarę normalnie do końca, czego przykładem byli żołnierze czechosłowaccy, 
którzy jeszcze wieczorem 7 czerwca bawili się w kawiarni „Berger”, a po rynku 
spacerowali liczni mieszkańcy i turyści, bawiący w mieście.  Na wieść o zbliżających 
się wojskach węgierskich wśród mieszkańców Preszowa wybuchła panika, a w nocy 
7/8 czerwca 1919 r. z miasta wycofały się ostatnie oddziały czechosłowackie755.      

W opuszczonym przez wojska CSR mieście do akcji przystąpili radykalni 
działacze węgierscy, w tym prokomunistyczna młodzież węgierska, niemiecka i 
żydowska. Komunistyczne grupy zorganizowały również komitet powitalny mających 
wkroczyć do miasta wojsk Węgierskiej Armii Czerwonej oraz grupy Czerwonej Straży, 
której członkowie przejęli funkcje wycofanej z miasta policji. Przed i w trakcie zajęcia 
Preszowa przez WAC wśród tamtejszych Węgrów ujawniły się pokłady historycznej 
wrogości w stosunku do słowackich mieszkańców miasta – przykładem było 
aresztowanie przez komunistów dr. Duchonia, a po nim członków Rady Narodowej w 
Soliwarze, którzy opowiadali się za władzami czechosłowackimi. Aresztowanych 
członków rady Czerwona Straż prowadziła przez miasto, a podburzeni Węgrzy bili ich, 
prowadząc na wiec, zwołany przed Czarnym Orłem, eskorta ledwie zapobiegła ich 
zlinczowaniu przez tłum. Aresztowani członkowie rady zostali przekazani w ręce 
dowódcy Czerwonej Straży Vrablovčova, który jednak po przesłuchaniach nakazał ich 
zwolnienie 756 . W kontekście powyższych wydarzeń można mówić o szowinizmie, 
ukrytym pod maską internacjonalizmu757.  

                                                           
752 Idem, Prešov ako centrum „revolúcie”…, op. cit., s. 184. 
753  P. Švorc, Slovenská Republika Rád, Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov –

http://historickaspolocnost.webnode.sk/news/slovenska-republika-rad-peter-svorc - [dostęp: 27 
II 2013]; por. M. Chmelarová, op. cit., s. 35-36; zob. też: M. Ďurišin, Prešov ako centrum 

„revolúcie”…, op. cit., s. 184. 
754 Ibidem, s. 184-185. 
755 Zob. D. Roják, A. Smutný, Bojowý odkaz roku 1919. Spomienky bojovníkov za Slovenskù 

republiku rád a za Mađarskù republiku rád, Bratislava 1960, s. 28 i nast.  
756 M. Ďurišin, Prešov a „Slovenska Radova Republika”…, op. cit., s. 75. 
757 Idem, Prešov ako centrum „revolúcie”…, op. cit., s. 185-186. 
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Rano, 8 czerwca 1919 r. na dworzec kolejowy w Preszowie wjechał pociąg 
pancerny z pierwszymi oddziałami węgierskimi, które zostały przyjęte przez 
komunistyczny komitet powitalny, złożony w przeważającej części z preszowskich 
Węgrów i komunizujących Żydów. Na czele komitetu powitalnego stanął b. notariusz 
żupanatu, odwołany przez P. Fábry`ego, Jószef Magyar. Podczas uroczystości doszło 
do incydentu, kiedy działacz socjaldemokracji, Győrgy Ér zwrócił się do niego: „Uraim 

a moguk idejűk mär lejärt!”(Panowie! Wasze czasy już minęły!) i powitał oddziały 
węgierskie „…w imieniu proletariatu)

758
. Konsternację węgierskich mieszkańców 

Preszowa wywołały jednak żądania, aby wywiesić czerwone flagi zamiast zielono-
biało-czerwonych flag węgierskich. W podziękowaniu za powitanie komisarz Laufer 
zapewnił zgromadzoną pod przymusem ludność, że Węgierska Armia Czerwona „… 

wkroczyła na ziemie słowackie nie jako armia zdobywców, tylko armia proletariatu, 

spełniająca internacjonalistyczną powinność”. W dalszej części swojego przemówienia 
Laufer przedstawił zebranym główne zasady programu państwa komunistycznego759. 
Po zakończeniu powitania oddziałów węgierskich żołnierze wkroczyli do centrum 
miasta i wtedy doszło do wymiany ognia między młodzieżą słowacką a żołnierzami 
101 pułku WAC – w wyniku tej strzelaniny zginął Ján Francùz i dwóch żołnierzy 
węgierskich 760 . Władze okupacyjne zaczęły przywracać węgierskie nazwy 
miejscowości, m.in. w Preszowie – Eperjes, a w Koszycach – Kassa.    

9 czerwca komisarz M. Laufer wydał w imieniu Węgierskiej Republiki Rad 
zarządzenie powołujące Tymczasowe Dyrektorium Miasta, a jego przewodniczącym 
został G. Ér. W jego skład weszli m.in.: Mikós Benyó jako komisarz do spraw 
bezpieczeństwa, Mihály Kubickó – komisarz do spraw gospodarczych, István Tabak – 
komisarz do spraw zaopatrzenia ludności, Béla Wittner – komisarz do spraw socjalno-
bytowych, Gyula Vondra – komisarz do spraw przemysłu i József Gedó – komisarz do 
spraw oświaty i kultury. Władza miała charakter tymczasowy i Dyrektorium zarządzało 
zajętym obszarem Słowacji w imieniu WRR do czasu wyboru stałych organów władzy 
i stabilizacji sytuacji społeczno-politycznej, tj. włączenia jej obszaru do wielkich, 
komunistycznych Węgier. W celu pozyskania mieszkańców Dyrektorium wydało zgodę 
na działalność sklepów i nakazało przestawienie zegarków o godzinę do przodu z czasu 
środkowoeuropejskiego na wschodnioeuropejski761.    

W celu zachowania porządku i bezpieczeństwa na okupowanym przez wojska 
węgierskie obszarze władze ogłosiły kilka zarządzeń, dotyczących bezpieczeństwa, i 
mianowały Ferenca Deáka na funkcję komendanta wojskowego Preszowa. Na mocy 
ogłoszonego 10 czerwca 1919 r. Rozkazu nr 1 Deák wprowadził stan wojenny w 

                                                           
758 Dejiny Prešova 2…, op. cit., s. 150. 
759 M. Ďurišin, Prešov ako centrum „revolúcie”…, op. cit., s. 187. 
760 Idem, Prešov a „Slovenska Radova Republika”…, op. cit., s. 76. 
761 Ibidem, s. 76-77.  
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Preszowie i okolicy, nakazując zamykanie okiennic od godziny 21.00 do 4.00 762 . 

Władze rekwirowały mieszkańcom wszystko, co mogło być przydatne do prowadzenia 

działań wojennych – począwszy od broni, amunicji, pozostawionego przez wojska 

czechosłowackie sprzętu wojskowego i telefonów, a skończywszy na samochodach, 

rowerach, furmankach, czy też paliwach i olejach napędowych do silników. Władze 

wojskowe zarekwirowały też nadwyżki pieniędzy, biżuterię, upaństwowiły główne 

gałęzie gospodarki, wydały zakaz sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych, a 

owa prohibicja miała zapobiec pijackim awanturom, często z użyciem broni, o co w 

warunkach toczących się walk nie było trudno
763

. 11 czerwca Ferenc Deák wprowadził 

też w poniedziałki, środy i piątki tzw. „dni bezmięsne”, natomiast w celu utrzymania 

porządku publicznego zagroził postawieniem przed Sądem Polowym III pp. WAC 

osób, które nie przestrzegały jego zarządzeń.  

13 czerwca na funkcji komendanta miasta Ferenca Deáka zastąpił Béla 

Domján, który nieco zliberalizował władzę wojskową w mieście, pozwalając np. na 

oświetlenie domów prywatnych do godziny 23.00, i na całodzienną działalność 

kawiarni miejskich. 23 czerwca 1919 r. B. Domján wezwał osoby ukrywające się w 

obawie przed represjami, aby ujawniły się i oddały w komendzie miasta broń, amunicję 

lub inne przedmioty użytku wojskowego, a w zamian Węgrzy gwarantowali im 

nietykalność osobistą i umożliwienie powrotu do pokojowego życia 764 . Władze 

wojskowe zauważyły, że mieszkańcy Preszowa byli politycznie zróżnicowani, co 

mogło doprowadzić w dalszej perspektywie do przejawów antywęgierskiego ruchu 

oporu – podobnie jak w tym czasie było już na Węgrzech. W związku z tymi obawami 

B. Domján przykładał dużą wagę do działalności propagandowej. W tym celu 

wykorzystał on m.in. drukarnię Arpáda Kóscha, gdzie wydawano Našą červeną zastavę 

z podtytułem Uradni tiždňovi socialisticki-komunisticki organ, który wydawała 

Krajowa Rada do Spraw Kulturalno-Naukowych. W Preszowie wydawano też 

węgierskie czasopismo Eperjesi munkás („Preszowski Robotnik”), a w Koszycach 

Kassai munkás („Koszyckie Czerwone Nowiny”)765. Celem działań propagandowych 

było pozyskanie zwolenników komunizmu i jednoczesnego, ponownego włączenia 

Słowacji w granice wielkich, socjalistycznych Węgier. Agitacja przynosiła pewne 

efekty, zwłaszcza wśród ludności węgierskiej, w środowiskach robotniczych. Jak 

wspominał pracownik miejskiej elektrowni, Gejza Tarjáni – w drugiej połowie czerwca 

1919 r. dyrektor zwołał wszystkich jej pracowników i ogłosił „dyktaturę proletariatu”, 

                                                           
762 Ibidem, s. 77. 
763 M. Ďurišin, Prešov ako centrum „revolúcie”, op. cit., s. 188. 
764 P. Švorc, op. cit., [dostęp: 27 II 2013]; zob. też: J. Klimko, Slovenská republika rád: pokus o 

socialistickú štátnost̕, Pravda 1979; por. M. Chmelarová, op. cit., s. 57-60, 86.   
765 M. Ďurišin, Prešov ako centrum „revolúcie”…, op. cit., s. 190-191.  
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ale natychmiast po likwidacji SRR kazał siebie tytułować „wielmożnym panem 

dyrektorem”, ponieważ – jak stwierdził „… wieje już inny wiatr”766. 

Tymczasem upojona sukcesami militarnymi na Słowacji Węgierska Rada 

Rządząca zaproponowała 4 czerwca 1919 r., aby okupowane tereny Słowacji uznać za 

integralną część Węgierskiej Republiki Rad, jednocześnie Preszów został wybrany na 

tymczasową stolicę tego fasadowego państwa, w przeciwieństwie do Koszyc, które 

Węgrzy postrzegali, jako miasto niepewne politycznie. W sukurs polityce Węgierskiej 

Rady Rządzącej szli komuniści czescy i słowaccy, którzy popierali aneksję Słowacji w 

granice wielkich, socjalistycznych Węgier. W myśl tych założeń Słowacja ostatecznie 

miała zerwać wszelkie kontakty z Czechami, co byłoby korzystne dla Węgier, dążących 

do likwidacji lub przynajmniej rozbicia i osłabienia CSR 767 . Na rozpoczęcie 

działalności Słowacka Rewolucyjna Rada Rządząca pod przewodnictwem czeskiego 

dziennikarza, Antonína Janouška otrzymała od władz WRR pieniądze w kwocie 10 

mln. koron, a jej przyjazd z Budapesztu do Preszowa nastąpił 16 czerwca 1919 r.
768

. 10 

czerwca wezwali oni mieszkańców Preszowa na zapowiadany wiec z udziałem 

przywódców SRR, a kilka dni później wyznaczyli delegację, która „w imieniu 

proletariatu Słowacji” powitała przywódców SRR. Komuniści wezwali preszowian do 

uznania zasad gospodarczych komunizmu, jako idei „sprawiedliwości społecznej”
769

. 

Rano, 16 czerwca z dworca głównego w Budapeszcie wyjechał do Preszowa 

pociąg z „mianowanymi” przez władze WRR przywódcami Słowackiej Rewolucyjnej 

Rady Rządzącej, który był ozdobiony czerwonymi flagami. Na dworcu w Preszowie 

powitał ich ówczesny komendant wojenny miasta, Béla Dojmán, następnie zaś – w 

imieniu słowackich robotników – Gyula Vondra i komisarz Węgierskiej Rewolucyjnej 

Rady Rządzącej dla Ziem Wyzwolonych, János Hirossik. Po zakończeniu powitania 

komunistyczny pochód, przy dźwiękach i śpiewie Międzynarodwki udał się z dworca 

kolejowego do budynku preszowskiej Rady Miejskiej, w którym od następnego dnia 

obradowała wybrana 15 czerwca Rada Miejska
770

.         

O godzinie 12.30, na preszowskim rynku odbył się wiec, a jego centralnym 

punktem było wystąpienie na balkonie ratusza przewodniczącego Słowackiego 

Komitetu Rewolucyjnego, czeskiego dziennikarza, Antonina Janouška, który 

proklamował powołanie w Preszowie Słowackiej Republiki Rad. W jej proklamacji 

pisano m.in.: 

 

                                                           
766 D. Roják, A. Smutnỳ, op. cit., s. 57. 
767 Zob. Slovenská republika rád. Dokumenty. Zost. Győrgy Milei a Anton Smutnỳ, Bratislava 
1970, s. 107-108.  
768 Zob. P. Kanis, Zápas o novỳ svet, Bratislava 1979, s. 128-129.  
769  P. Švorc, Slovenská Republika Rád, Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov –

http://historickaspolocnost.webnode.sk/news/slovenska-republika-rad-peter-svorc - [dostęp: 27 
II 2013]. 
770 M. Ďurišin, Prešov ako centrum „revolúcie”…, op. cit., s. 194. 
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Do proletariatu całego świata! 
 
[…] Na ziemi słowackiej, wyzwolonej od jarzma imperialistów niech powstanie 

samodzielna Słowacka Republika Rad! 
Pierwszym [jej-G.B.] skutkiem było wyzwolenie proletariatu od jarzma czeskich 

imperialistów […]. 
Ze wzruszeniem słowaccy robotnicy, żołnierze i chłopi budowali cały front 

rewolucji, który jest częścią Rosyjskiej i Węgierskiej Republiki Rad, aby zwyciężyła 
wielka idea Światowej Republiki Rad. […] 

Pierwsze pozdrowienia Słowacka Republika Rad przesyła proletariuszom 
czeskim. Słowacka Republika Rad również stoi na fundamencie jak najszerszej 
demokracji robotniczej, ale zarazem ustanowi dyktaturę wojskową., która nie będzie 
szanować tych, którzy występują przeciw tej […] demokracji, łamiąc […] prawo. 
Dlatego też [władze rewolucyjne-G.B.] rozbiją każdą grupę kapitalistów i 
imperialistów, wykorzysta każdą możliwość i czystość potężnej rewolucji światowej 
ludzi pracy. […] 

 
Niech żyje światowa rewolucja! 
Niech żyje Międzynarodówka Komunistyczna!771 
   
Na wiecu przedstawiono członków Słowackiej Rewolucyjnej Rady Rządzącej, 

która na początku liczyła 12 członków, po kilku dniach jednak ich liczbę zwiększono 
do 20. Członkami Komitetu Wykonawczego SRRR byli: János Vavrica, József 
Warecha, Antoín O. Janoušek, Štefan Stehlik, Samuel Csapó, Lájos Jakab, Ernest Pór, 
Franc Fehér, Štefan Mokrány, Gusztáv Fleischer i József Csapai772. Po trzech dniach 
siedziba Rady została przeniesiona z Preszowa do Koszyc. Słowacy byli postrzegani 
przez władze węgierskie jako ludność niepewna politycznie, która może powstać 
przeciwko ich władzy. Negatywny stosunek mniejszości węgierskiej i rewolucyjnych 
władz SRR do ludności słowackiej wynikał nie tyle z zasad ideologii komunistycznej, 
ile z doświadczeń historycznych, wyniesionych z wzajemnego współżycia narodów w 
ramach Królestwa Węgierskiego przed 1918 r.773. 20 czerwca na łamach „Červenych 
Novin” ukazał się artykuł o proklamowaniu SRR, w którym pisano: „Proklamowanie 

                                                           
771 Štatny Archiv v Prešove [dalej: ŠAP] A/VII-1/2013-00503/I/2: Fotokopia odezwy z 16 VI 
1919 r.; zob. też: M. Chmelarova, op. cit., s. 67-68.   
772  SNA v Bratislave (dalej: SNA), fond: Robotnícke hnutie a sociálna demokracia na 
Slovensku. Zbierka SRH 1848-1919, šk. 24, arch. j. 512: Wyhlašenie Slovenskej republiky rád a 
dokumenty o činnosti revolučnej vládnej rády Slovenskej republiky rád, f. 3.   
773 Zob. M. Vietor, Slovenská sovietska republika: prvý pokus o nastolenie diktatúry proletariátu 
na území Československa, Bratislava 1959; por. P. Švorc, Slovenská Republika Rád, Historická 
spoločnosť kráľovského mesta Prešov –http://historickaspolocnost.webnode.sk/news/slovenska-
republika-rad-peter-svorc  [dostęp: 27 II 2013].  
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Słowackiej Republiki Rad na całej Słowacji wzbudziło ogromny entuzjazm. Proletariat 

przemysłowy miast i biedni rolnicy z górskich wsi uwolnili się spod jarzma czeskiego 

kapitalizmu”774. Jednak Słowacka Rewolucyjna Rada Rządząca pod przewodnictwem 

Antonína Janouška powstała dopiero 20 czerwca, a w jej skład weszło 11 komisarzy 

ludowych
775

. Ważny był też jej skład narodowościowy – 80 proc. Rady stanowili 

Węgrzy – ich też interesy polityczne reprezentowały władze WRR w Budapeszcie
776

. 

W ciągu całego okresu istnienia Rada nie mogła jednak prowadzić realnej, a tym 

bardziej samodzielnej działalności politycznej, ponieważ nie miała na nią środków 

pieniężnych, które dotarły do Koszyc dopiero 30 lipca, zatem w dniu jej ewakuacji ze 

Słowacji na Węgry, a w kwestii samodzielności podlegała ściśle władzom Węgierskiej 

Republiki Rad w Budapeszcie777.  

Już na początku działalności władze Słowackiej Republiki Rad poinformowały 

w swoich telegramach, przesłanych do Rewolucyjnej Rady Rządzącej w Budapeszcie i 

przywódcy Rosji Sowieckiej, Włodzimierza Lenina
778

. Podobne telegramy władze SRR 

wysłały też do ludowego komisarza spraw zagranicznych Gieorgija Cziczerina, 

naczelnego dowódcy Armii Czerwonej, Lwa Trockiego i innych przywódców 

sowieckich, o zwycięstwie rewolucji na Słowacji, informował również 

Międzynarodówkę Komunistyczną w Moskwie. Władze SRR wysłały także telegram 

do rządu Czechosłowacji w Pradze, w którym informowały go o objęciu władzy przez 

proletariat Słowacji w oparciu o klasę robotniczą i dowództwo oddziałów zbrojnych779. 

W kwestii polityki zagranicznej Słowacka Rada Rządząca oświadczyła, że nie żywi 

wrogich zamiarów wobec innych państw, w tym Polski780.  

W ciągu kolejnych dni komuniści ogłaszali objęcie władzy w zajętych przez 

wojska węgierskie miastach słowackich, jak np. w Nitrze i Bardjowie, w których 

ukonstytuowały się lokalne Rady Rewolucyjne. Po wycofaniu się wojsk 

                                                           
774 Slovenská Revolučná Vládna Rada utworená. Slovenská Červená armáda stále sa zväčšuje. 
Košice, 20 júna. In „Červené nowiny”, 22.6.1919, s. 1.      
775 Byli to następujący komuniści: przewodniczący Słowackiej Rewolucyjnej Rady Rządzącej – 
Antonín Janoušek i Ernest Pór, wojny – János Vavrica i Gyula Kovács, finansów – Jozef 
Hanzlik i Viliam Bajan, spraw wewnętrznych – Ferenc Fehér i Jozef Sluka, rolnictwa – Štefan 
Mokrány i József Czapáy, handlu – János Hirossik i i József Warecha, sprawiedliwości – Mikós 
Ungár i Vladimír Černỳ, spraw socjalnych – Sámuel Csapó i Gusztáv Fleischer, kultury i 
szkolnictwa – Vincenc Suk i Edvard Krompaszki, zasobów - Štefan Stehlik i zdrowia – Ľudovit 
(Lajos) Jakab – zob. J. Solc, Slovensko rozdelené 1919, Bratislava 1969, s. 73.     
776 Dejiny Prešova 2…, op. cit., s. 153. 
777 M. Ďurišin, Prešov ako centrum „revolúcie”…, op. cit., s. 196. 
778 ŠAP A/VII-1/2013-00503/I/4: Telegram Słowackiej Rewolucyjnej Rady Rządzącej do W. 
Lenina.   
779 M. Chmelarova, op. cit., s. 73-76.   
780P. Švorc, Slovenská Republika Rád, Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov –
http://historickaspolocnost.webnode.sk/news/slovenska-republika-rad-peter-svorc  [dostęp: 27 II 
2013].  
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czechosłowackich z Humennego władzę objęła tam Rada Rewolucyjna, na której czele 
stanął b. urzędnik węgierski sprzed 1918 r. Gyula Palvetisch; podobnie było też w 
Preszowie, gdzie przewodniczącym 30-osobowego Dyrektorium został wybrany Jozef 
Mitterbach 781 . Jedną z jego pierwszych, tzw. „prospołecznych” decyzji było 
przemieszczenie 40 starszych osób z Domu Starców do budynku katolickiego 
Seminarium Duchownego, podlegającego biskupstwu w Preszowie, gdzie starsze osoby 
miały lepsze warunki bytowe. Powziętą decyzję Dyrektorium argumentowało 
ironicznie, aby pensjonariusze do końca życia „… otrzymywali z przypisu lekarskiego 
wino mszalne z biskupich piwnic” 782 . Przykład ten świadczy o bezsensowności 
niektórych decyzji socjalno-bytowych, podejmowanych przez rewolucyjne władze 
węgierskie na czasowo okupowanym obszarze Słowacji. 

Dzień przed proklamacją powstania Słowackiej Republiki Rad 15 czerwca 
węgierskie władze okupacyjne zorganizowały w Preszowie „wolne wybory” do władz 
miejskich, w których mieszkańcy „demokratycznie wybrali” 40-osobową Radę 
Robotników, Rolników i Żołnierzy. Miasto zostało podzielone na cztery obwody 
wyborcze i w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz 15.00 do 17.00 odbyło się głosowanie. 
Zgodnie z propagandowymi komunikatami okupacyjnych władz węgierskich 
mieszkańcy „jednogłośnie i demokratycznie wybrali stałe władze miejskie. Nowa rada 
była formą Rady Miejskiej, która zastąpiła istniejące od 9 czerwca Dyrektorium 
Miejskie, które liczyło siedem osób 783 . Na I posiedzeniu wybrała ona Komitet 
Wykonawczy, liczący siedem osób. W jego skład weszli wszyscy, dotychczasowi 
członkowie Dyrektorium, co oznaczało usankcjonowanie stanu rzeczy, istniejącego po 
zajęciu miasta przez wojska węgierskie 784 . Na temat głównego organizatora 
rewolucyjnych władz proszowskich, komisarza Laufera miejski kronikarz, Béla Klein-
Tesnoskalskỳ pisał: „Ów pan w cywilu pomagał podczas żydowskich nabożeństw. 
Podczas Rady Miejskiej zachowywał się bardzo wyniośle, ogłosił, że poczynając od 
burmistrza wszyscy muszą podporządkować się jego rozkazom”785.  

Słowacka Rada Rządząca podjęła kilka zarządzeń: na mocy pierwszego aktu 
ogłosiła nacjonalizację fabryk i zakładów przemysłowych, zatrudniających powyżej 20 
pracowników, upaństwowiła sektor bankowy, domy czynszowe, ośrodki kultury, 
wypoczynku i rekreacji, wprowadził również 8-godzinny dzień pracy, upaństwowił 
ziemię i lasy, upaństwowił duże majątki ziemskie, liczących powyżej 50 ha – chociaż 
nie dokonał podziału ziemi i jej nadziałów dla ludności wiejskiej – co automatycznie 
poderwało niewielkie poparcie komunistów wśród chłopów. Ponadto Słowacka 

                                                           
781 M. Chmelarova, op. cit., s. 70-71; por. P. Švorc, Mesta vỳchodnégo Slovenska…, op. cit., s. 
45. 
782 M. Ďurišin, Prešov a „Slovenska Radova Republika”…, op. cit., s. 82-83. 
783 Dejiny Prešova 2…, op. cit., s. 150. 
784 M. Ďurišin, Prešov ako centrum „revolúcie”…, op. cit., s. 192-193. 
785 Idem, Prešov a „Slovenska Radova Republika”…, op. cit., s. 77. 
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Rewolucyjna Rada Rządząca uwolniła biedotę chłopską od płacenia podatków, 
rozpoczęła walkę ze spekulacją i drożyzną oraz podjęła próby regulacji sytuacji 
prawnej młodocianych robotników786. Władze zlikwidowały też sądownictwo, policję i 
żandarmerię istniejące w okresie Republiki Czechosłowackiej oraz ogłosiły mobilizację 
do formowanej Słowackiej Armii Czerwonej, która była wzorowana na oddziałach 
sowieckich i węgierskich. Podczas ofensywy wojsk Ententy przeciw Słowackiej 
Republice Rad 27 czerwca 1919 r. Słowacka Rada Rządząca wydała rozkaz 
mobilizacyjny do Słowackiej Armii Czerwonej, który objął osoby urodzone w latach 
1874-1901. Ze zmobilizowanych żołnierzy były formowane oddziały, które u boku 
żołnierzy węgierskich miały walczyć o ustanowienie władzy sowieckiej na Słowacji787. 
Jednocześnie Czechosłowacka Rada Komunistyczna w Budapeszcie wydała odezwę do 
czeskich żołnierzy, funkcjonariuszy policji (których określono czeskimi strażnikami) i 
ludności słowackiej, w której wezwała oddziały wojskowe i policjantów do 
zaprzestania używania broni w stosunku do robotników węgierskich, czeskich i 
słowackich. Robotników i żołnierzy wezwano do wstępowania do rad i tworzenia 
warunków koniecznych do zaistnienia dyktatury proletariatu788.  

Słowacy przyjęli na ogół te zarządzenia z mieszanymi uczuciami, ponieważ 
ludność słowacka ponownie zaczęła obawiać się powrotu polityki madziaryzacji z 
okresu rządów węgierskich, dlatego też nie ufali oni komunistom węgierskim. 
Świadczy o tym fakt, że podczas wycofywania się wojsk węgierskich ze Słowacji pod 
presją mocarstw alianckich, które rozpoczęło się 30 czerwca, mieszkańcy Preszowa 
żegnali ich bez żalu. 23 czerwca minister pełnomocny do spraw Słowacji, dr Vavro 
Šrobár unieważnił w imieniu rządu Czechosłowacji obowiązywanie ustaw i przepisów 
wykonawczych do nich z okresu rządu węgierskiego na terytorium Republiki 
Czechosłowackiej, natomiast 3 lipca wojenny dyktator wschodniej Słowacji z ramienia 
wojsk państw Ententy, gen. Hennocqe wydał zarządzenie dotyczące zakazu posiadania 
i ukrywania broni pod groźbą uwięzienia lub rozstrzelania789.  

Krótki okres istnienia Słowackiej Republiki Rad komuniści wykorzystali 
jednak do prób rozprawy ze wszystkimi, którzy w okresie preveratu na przełomie lat 
1918-1919 stanęli po stronie budowy i umocnienia wspólnego państwa Czechów i 
Słowaków. Zwolennicy reżimu  B. Kuna, głównie miejscowi Węgrzy często wygrażali 
się zwolennikom CSR, np. b. pracownik Zarządu Finansów w Preszowie sprzed 1914 

                                                           
786 ŠAP A/VII-1/2013-00503/I/9: Čo musí vedet’ rol’nicky l’ud o Rdovej Republike; por. M. 
Chmelarová, op. cit., s. 14-15, s. 46-49, 87-88, 93-94; zob. P. Švorc, Mesta vỳchodnégo 
Slovenska…, op. cit., s. 45.  
787 M. Chmelarova, op. cit., s. 103-104.  
788  ŠAP A/VII-1/2013-00503/IV/3: Odezwa SRRR do żołnierzy, robotników i chłopów 
słowackich; por. R. Heck, M. Orzechowski, op. cit., s. 320; zob. też: M. Chmelarová, op. cit., s. 
16-17.  
789  O neplatnisti zákonov, nariadení vlády mađarskej republiky na uzemí Československej 
republiky, w: M. Chmelarová, op., cit., s. 11, 104-105. 
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r., a w 1919 r. komisarz, Constant Botu mówił, że: „…takim ludziom, którzy związali 

się z Czechami i popierali żupana Fabryho republika sowiecka nie da chleba”790. W 
propagandzie reżimu pojawiły się hasła o konieczności walki z wrogiem wewnętrznym, 

tj. ze zwolennikami CSR, a co niektórych z nich dotknęły represje ze strony 
komunistów. Wielu przeciwników SRR zostało zatrzymanych lub aresztowanych. 
Wśród nich byli m.in.: rolnicy z Budymira: Juraj Pletko, Ján Buza, i Jan Kukučka, z 
Chminian: Imrich Konečny i Anna Holomáňcova, aresztowano też Ondreja 
Závadskego, kościelnego ewangelickiego, Juraja Núdzika z Niemcowiec, strażnika 
kolejowego z Lemieszan, Andreja Sklaičiana, bednarza Tomáša Obyšovskego, 
kamieniarza Vojtecha Ichnovskego i Jozefa Čekana. Trzej ostatni zostali zwolnieni po 
interwencji ministra Vavro Šrobára. W innym wypadku po podobnej interwencji 
dowódcy wojsk alianckich na Węgrzech, gen. Hennocquea z komunistycznego 
więzienia zostali zwolnieni dwaj kolejni aresztowani: strażnik kolejowy, Jozef Pridavka 
i jego 14-letni syn, Marian791 . Podczas okupacji węgierskiej we wschodniej części 
Słowacji dochodziło też do tzw. „wyrównywania rachunków” np. międzysąsiedzkich, 
których ofiarami padali często niewinni ludzie po obu stronach konfliktu 
narodowościowego. W ten sposób 23 czerwca 1919 r. chłopi powiesili rolnika z 
Gerlatu, Ondreja Tomko, a podczas wycofywania wojsk węgierskich z Preszowa, w 
nocy 1/2 lipca podobny los spotkał innego rolnika, Andreja Tomáša i syna Jana, którzy 
prawdopodobnie dokonali egzekucji żołnierzy przebranych w cywilne ubrania792.  

Po załamaniu się w czerwcu 1919 r. ofensywy wojsk węgierskich na froncie 
północnym (słowackim) alianci postanowili zlikwidować ostatecznie Węgierską 
Republikę Rad i uwolnić część Słowacji i Rusi Zakarpackiej spod okupacji węgierskiej, 
co zakończyło się 7 lipca 1919 r. Ostatni pociąg z żołnierzami Węgierskiej Armii 
Czerwonej odjechał z Preszowa do Koszyc 1 lipca 1919 r. Wraz z żołnierzami 
pociągiem tym ewakuowały się osoby cywilne, które w okresie okupacji węgierskiej 
skompromitowały się współpracą z władzami okupacyjnymi. Nie bez znaczenia były 
też krążące po Preszowie plotki, że zdrajcy zostaną powieszeni793.  

W czasie wycofywania oddziałów Węgierskiej Armii Czerwonej, jej żołnierze 
dokonali wielu szkód, m.in. zniszczyli wodociągi, urządzenia i przewody elektryczne, 
demontowali tory, wywozili meble z prywatnych mieszkań. W Preszowie i innych 
miastach okupowanej części Słowacji dochodziło też do licznych przypadków rabunku 
na ulicach, a żołnierze WAC motywowali swoje postępowanie „koniecznością zapłaty” 
przez Słowaków za „wypędzenie Czechów”794. Po wyjściu oddziałów węgierskich ze 

                                                           
790 M. Ďurišin, Prešov ako centrum „revolúcie”…, op. cit., s. 197.  
791 M. Potemra, Mađarská republika rád a Slováci, w: Slovensko a Mađarsko…, op. cit., s. 93-
96.   
792 M. Ďurišin, Prešov ako centrum „revolúcie”…, op. cit., s. 197-198. 
793 Ibidem, s. 198. 
794 Ibidem. 
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Słowacji stopniowo zapanował na jej obszarze spokój społeczny – jak słusznie 
zauważył kronikarz proszowski: „Witała ich [tj. Węgrów-G.B.] ostentacyjnie wielka 
liczba [ludzi-G.B.], jednak mało kto tęskni za nimi”795. Rzeczywiście, nie było kogo 
uroczyście żegnać – w ciągu kilkutygodniowej okupacji oddziały Węgierskiej Armii 
Czerwonej zniszczyły wiele budynków, urzędów, zamieniły wiele kościołów i dworów 
np. na stajnie dla zarekwirowanych na potrzeby walk koni. Ponadto żołnierze węgierscy 
dokonali też wielu zniszczeń w budynkach szkolnych, gdzie kwaterowali – 
ministerstwo do spraw Słowacji V. Šrobára oceniało je na sumę 1,500 tys. koron. 
Również straty z tytułu dokonywanych rekwizycji były znaczne, np. w samych  
Koszycach ministerstwo oceniało je na 60 mln. koron; niewiele mniejsze były one w 
zajętych przez Węgrów – w Preszowie, Bardejowie, Nowym Mieście pod Szatrom, w 
Seczowicach i Trebiszowie. Ze znacznie uprzemysłowionego Luczeńca oddziały 
węgierskie wywiozły towary i urządzenia o wartości 50 mln. koron, a podczas 
wycofywania się ze Słowacji wojska węgierskie wywiozły też z dworców i bocznic 
kolejowych lokomotywy i różnego rodzaju wagony, a na trasach kolejowych nie 
świeciła ani jedna latarnia 796 . Po wycofaniu wojsk węgierskich władze Republiki 
Czechosłowackiej musiały finansować znaczną część odbudowy zniszczeń wojennych i 
gospodarczych we wschodniej Słowacji i Rusi Zakarpackiej.           

Władze Słowackiej Republiki Rad powróciły początkowo na Węgry, a po 
upadku Węgierskiej Republiki Rad część spośród niedoszłych „przywódców” 
wyjechała potem do Rosji Sowieckiej. Słowacka Republika Rad przeszła tym samym 
do historii, jako efemeryczny twór ideologiczny i nieudana próba powrotu Słowacji w 
granice powojennych Węgier. 

 

5.3 Stabilizacja polityczna na Słowacji po 1919 r. w I Republice Czechosłowackiej  

 

Po wycofaniu się ostatnich oddziałów węgierskich, na obszar Słowacji – w tym 
także do Preszowa ponownie wkroczyły wojska czechosłowackie. Pod ich ochroną 5 
lipca 1919 r. do miasta powróciły też władze administracyjne z żupanem Pavlom 
Fábrym na czele. Po powrocie wydał on odezwę do społeczeństwa, w której pisał m.in.: 
„Po 4-tygodnowym ciężkim położeniu społeczeństwa władza w żupie Šarišskiej 
ponownie wróciła do naszych rąk. Cały miesiąc byliście ujarzmieni przez państwo 
bolszewickie… Kiedy po powrocie z radością przejęliśmy administrację, ziścił się sen, 
że obywatele czechosłowaccy mogą również podczas krótkich cierpień być wzorem, a 
naszym zdaniem wierni i oddani […]. Czujcie się bezpieczni, ponieważ zarówno 
władze, jak i osobiście postaram się o to, aby renegaci ponieśli zasłużoną karę, a 
następnie zniknęli z terenu żupy Šarišskiej, ponieważ szkody, które powstały za ich 

                                                           
795

 Ibidem.  
796 A. Bartlová, Vplyv mađarského vojenského przepadu v lete 1919 na slovenské hospodárstvo, 

w: Slovensko a Mađarsko…, op. cit., s. 128-130. 
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przyczyną muszą oni powetować ze swojego majątku”797. Jednak żupan obawiał się, że 
represje władz mogłyby doprowadzić do wybuchu słowacko-węgierskiergo konfliktu 
narodowościowego, sięgającego okresu przed 1918 r., dlatego też nie rozliczał osób 
kolaborujących z węgierskimi władzami okupacyjnymi. Środowiska inteligencji i 
przemysłowców, zarówno węgierskich, jak i słowackich poparły politykę żupana i 
podjęły z nim współpracę. Ostatecznie dość ograniczone represje spotkały tylko 
działaczy komunistycznych i rewolucjonistów. Jednak ze względu na panujące napięcie 
między ludnością węgierską i słowacką, jak i w celu zaprowadzenia porządku 24 lipca 
żupan wprowadził na podległym sobie terenie stan wyjątkowy, który został jednak 
odwołany jesienią 1919 r., po względnej stabilizacji społeczno-politycznej w żupie798.        

Pierwszym zadaniem żupana Fábry`ego było oszacowanie szkód, do jakich 
doprowadziła okupacja węgierska i jak najszybsza konsolidacja mieszkańców Preszowa 
po ich politycznym rozbiciu w okresie walk lat 1918-1919 i krótkiej okupacji 
węgierskiej. W 1919 r. również rząd czechosłowacki zaczął odbudowywać wspólnotę 
państwową ze Słowacją przywracając system prawny i inicjując zwolna politykę 
asymilacji państwowej Słowaków w Czechosłowacji799.    

Począwszy od lipca 1919 r. na Słowację zaczęli też powracać urzędnicy i 
funkcjonariusze policji. Celem ich była jak najszybsza stabilizacja sytuacji na 
okupowanym czasowo obszarze wschodniej Słowacji i Rusi Zakarpackiej. Jeszcze w 
lipcu 1919 r. czechosłowackie władze administracyjne wróciły do Michałowic, 
Humennego i na Spisz800. W latach 1919-1920 granicą między Słowacją a Węgrami 
była ustanowiona 21 grudnia 1918 r. linia demarkacyjna na Dunaju, rozdzielająca obie 
armie po zakończeniu walk, w końcu czerwca 1919 r. Ostatecznie granica państwowa 
między Węgrami a Czechosłowacją została usankcjonowana w traktacie trianońskim, 
zawartym 4 czerwca 1920 r., między Węgrami a mocarstwami Ententy801.   

Powrót Słowacji do państwa czechosłowackiego generował wiele problemów, 
głównie narodowościowych i językowych, jak brak znajomości języka słowackiego 
wśród słowackich Węgrów, Żydów i Niemców. W ramach podejmowanych działań 
stabilizacyjnych i unifikacji Słowacji z Republiką Czechosłowacką, na początku 
grudnia 1919 r. władze w Preszowie nadały ulicom miasta słowackie nazwy, usuwając 
dotychczas obowiązujące węgierskie. Było to związane z nadawaniem słowackich 
nazw miastom, placom i ulicom w miejsce obowiązywania dotychczas węgierskich. 
Jednak na przełomie lat 1919-1920 sytuacja wewnętrzna na Słowacji była nadal 
niestabilna, ponieważ wielu mieszkańców obawiało się, że wyniku traktatu 
                                                           
797 Dejiny Prešova 2…, op. cit., s. 155. 
798 Ibidem, s. 155-156. 
799  P. Švorc, Slovenská Republika Rád, Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov –

http://historickaspolocnost.webnode.sk/news/slovenska-republika-rad-peter-svorc  [dostęp: 27 II 
2013].  
800 Idem, Mesta vỳchodnégo Slovenska…, op. cit., s. 47-47. 
801 L. Kościelak, Historia Słowacji, Warszawa-Wrocław 2010, s. 313.  
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pokojowego, zawartego między państwami Ententy a Węgrami ziemie słowackie 
ponownie zostaną włączone do Węgier. Wielu węgierskich mieszkańców Preszowa, 
Koszyc i innych miast słowackich rozniecało wzajemną nieufność i wrogość – takie 
działania miały miejsce np. w Koszycach, gdzie miejscowi Węgrzy, często o 
prosowieckich poglądach próbowali przy pomocy gróźb, rękoczynów i agitacji w 
formie ulotek zastraszyć słowackich mieszkańców tego miasta.  

W pierwszych tygodniach na terenach wyzwolonych spod okupacji węgierskiej 
panował chaos i niemoc ze strony lokalnej administracji czechosłowackiej, jak 
potwierdzają sprawozdania z Koszyc i Rimawskiej Soboty802. Kwestię przynależności 
Słowacji Węgrzy często podkreślali w propagandzie, a materiały przemycano z Węgier 
na Słowację803. Na początku grudnia 1919 r. w Preszowie zostały rozlepione ulotki, 
których autorzy znieważyli osobę pierwszego prezydenta Republiki Czechosłowackiej, 
prof. Tomasza Masaryka oraz zapowiedzieli wyzwolenie ludu słowackiego „spod 

czeskiego jarzma” i życie „w wolnym państwie słowackim”. Śledztwo wszczęte przez 
organa wojskowe wykazało, że autorami tych ulotek byli miejscowi Węgrzy804. W 
końcu 1919 r. sami Węgrzy przyznawali, że na Słowacji działało 5,640 agitatorów, 
którzy byli skupieni w 35 organizacjach terenowych. Ich działania miały często 
wyrafinowany i podstępny charakter, np. prowadzili je podburzając Słowaków 
przeciwko Czechom, argumentując, że Czesi w 1918 r. nie pytali ich o zdanie na temat 
wspólnego państwa, tylko narzucili im Republikę Czechosłowacką rzekomo 
„odgórnie”805 . Podobne akcje miały miejsce w innych miastach wschodniej części 
Słowacji, a sytuacja ustabilizowała się dopiero w 1920 r., po zawarciu traktatu 
pokojowego państw Ententy z Węgrami w Trianon.  

Węgierski „wypad na Slovensko” okazał się dotkliwy dla wielu ludzi pod 
względem rabunków. Jeszcze na początku lat dwudziestych wielu słowackich 
mieszkańców skarżyło się na rabunki i konfiskaty węgierskie, których dokonywali 
zarówno żołnierze Węgierskiej Armii Czerwonej, jak i często sąsiedzi-Węgrzy w 
ramach tzw. międzysąsiedzkich rozrachunków. W aktach Ministerstwa Pełnomocnego 

do Spraw Słowacji występują opisy takich sytuacji. W jednym z raportów opisano 
sprawę dr. Jenő Lelleya, któremu 26 maja 1919 r. żołnierze węgierscy skonfiskowali 
wóz i parę koni. Akcją kierował Węgier, Deidér Ováry. Lelley domagał się od władz 
CSR odszkodowania za straty gospodarcze i zgodnie z decyzją MPS z 11 kwietnia 1922 

                                                           
802 CNA, PMV – Slovensko 1919, 225/251, k. 1-2: Tygodniowe sprawozdanie sytuacyjne w 
Koszycach z okresu 29 VIII-5 IX 1919 r.; k. 5-6: Pismo żupana żupy Rimawskiej Soboty do 
ministra pełnomocnego do spraw Słowacji – sytuacja w żupie w dniach 10-17 VIII 1919 r.   
803 P. Švorc, Mesta vỳchodnégo Slovenska…, op. cit., s. 50-51. 
804 Ibidem, s. 51. 
805 CNA, PMV, 225/251, k. 157-168: Mađarská propaganda proti Československej republike z 
29 XI 1919 r.  
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r. wyznaczono sumę odszkodowania w kwocie 142,000 koron806. 8 czerwca 1919 r. 
żołnierze WAC podpalili drzwi od domu w celu ogrzania się przy ognisku podczas 
kwaterunku w Rożnawie 807 . Ponadto w czasie krótkiej okupacji węgierskiej wielu 
urzędników pochodzenia węgierskiego przeszło na stronę wojsk węgierskich – 
przykładem był b. urzędnik CK, Istý Koloman Paludai808 . Jeszcze na początku lat 
dwudziestych wiele osób spośród mniejszości węgierskiej, zamieszkującej licznie w 
południowej Słowacji było podejrzewanych o sympatie prowęgierskie, czy też 
komunistyczne, o czym świadczą dane z raportów policyjnych z tego okresu oraz 
informacje zebrane przez Ministerstwo Pełnomocne do Spraw Słowacji. W ich tekstach 
znajdują się informacje dotyczące działalności wywrotowej Arpáda Kisháziho, który 
głosił antyczeską propagandę i grupy Węgrów z Komarna, którzy w nocy 15/16 
stycznia 1923 r. kolportowali antyczeskie ulotki i zostali złapani przez funkcjonariuszy 
policji czechosłowackiej809. Zdarzały się również wypadki nielegalnego przekraczania 
granicy czechosłowacko-węgierskiej, np. takie jej naruszenie miało miejsce 11 
października 1921 r., kiedy to trzej uzbrojeni żołnierze Armii Czechosłowackiej 
przeszli na stronę węgierską bez powiadamiania o tym kogokolwiek z dowództwa. 
Dzień później, 12 października zostali oni zatrzymani i rozbrojeni przez węgierską straż 
graniczną na stacji Salecz-Kalsa i przekazani stronie czechosłowackiej, która z kolei 
oddała ich do dyspozycji Prokuratury Wojskowej w Użhorodzie810.             

W ramach podejmowanych od 1919 r. działań stabilizacyjnych władze w 
Pradze zaczęły lansować ideę czechosłowakizmu. Liczyły one na pokojową asymilację 
ludności słowackiej i przyjęcie przez nią czeskich wzorców kulturowych, jako – 
według rządu praskiego – wyższych od słowackiej ludowości i wybujałego 
klerykalizmu 811 . Twórcą ideologii czechosłowakizmu był Anton Štefánek, polityk, 
publicysta i nestor słowackiej socjologii, który jako jeden  z pierwszych zaczął 
propagować jedność czesko-słowacką w duchu kolláryzmu. Podobnie jak Milan Hodža 
był zwolennikiem powstania państwa Słowian zachodnich jako federacji polsko-
czesko-słowackiej, uważał też, że Słowacy mogą być równorzędnymi partnerami 
Polaków pod warunkiem jedności kulturowo-politycznej z Czechami. Odnosząc się do 
idei czechosłowackiego narodu politycznego A. Štefánek, akcentując też różnice 

                                                           
806 SNA, MPS 362: Pismo dr. J. Lelleya do Ministra Pełnomocnego do Spraw Słowacji z 2 IV 

1922 r.    
807

 SNA, MPS 257: Pismo z 17 VI 1919 r.  
808

 SNA, MPS 257: Pismo żupana liptowskiego do MPS z 3 VII 1919 r.  
809 CNA, PMV 225/252, k. 15-24: Korespondencja dotycząca sytuacji na terenie Słowacji z 

października 1923 r. 
810

 CNA, PMV 225/252, k. 97: Informacja Dowództwa Wojskowego na Słowacji o nielegalnym 

przekroczeniu granicy państwowej między Czechosłowacją a Węgrami z 20 X 1921 r.       
811

 R. Heck, M. Orzechowski, op. cit., s. 320-321. Na temat idei czechosłowakizmu – zob. też: 

M. John, Čechoslovakismus a ČSR 1914-1938, Praha 1994; por. R. Zenderowski, op. cit., s. 192-

201. 
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językowo-kulturowe, w artykule, który opublikował w 1922 r. stwierdził m.in.: „Ne ma 
żadnych wątpliwości, iż Słowacy od Czechów nie odróżnią się ani etnologicznie, ani 
etnograficznie, a nawet językiem, wyznaniem, gospodarką i życiem społecznym w takim 
stopniu, abyśmy mogli mówić o dwóch obcych sobie narodach. Słowacy i Czesi należą 
do jednego plemienia słowiańskiego, a ściślej rzecz biorąc, do czechosłowackiego. To, 
że nie używamy tej samej nazwy, która również łączyłaby nas formalnie, co prawda 
szkoda, ale nie ma to głębszego znaczenia”812. A. Štefánek nie działał w politycznej 
próżni mając grono współpracowników, myślących podobnie jak on kategoriami idei 
czechosłowakizmu, m.in. prof. Alberta Pražáka z Uniwersytetu Komenskiego w 
Bratysławie, Milana Hodžę, czy Vavro Šrobara. 

Jednocześnie Anton Štefánek zarzucał ludności słowackiej skłonność do 
separatyzmu i wybujałego nacjonalizmu, do folkloru i zachowania wewnętrznej 
niezależności wobec innych narodów, oskarżał o brak racjonalnego i realistycznego 
postrzegania otaczającej rzeczywistości. Dostrzegał też widoczne różnice między 
Słowakami i Czechami, uważając, że Słowacy również powinni je zauważać, dlatego 
też twierdził, że: „…nawet gdyby nie była tak ważna, jak się powszechnie uważa, 
ponieważ lepiej nam będzie w ten sposób budować państwo i tworzyć wspólny ideał 
narodu”813. W poglądach A. Štefánek propagował nacjonalizm czechosłowacki, jako 
syntezę kultury czeskiej i słowackiej814. Oznaczało to w jego wizji bardziej wzajemną 
integrację, niż wchłonięcie lub nawet podporządkowanie Słowaków Czechom. Po 
ciężkich doświadczeniach z Węgrami Słowacy wierzyli, że czeskie elity polityczne nie 
odważą się stosować podobnej polityki. Niebezpieczeństwa dla procesów wzajemnej 
integracji elity słowackie widziały jednak w klerykalno-ludowej mentalności znacznej 
części społeczeństwa słowackiego, co generowało ich nacjonalistyczne postawy 
separatyzmu.  

W podobnym duchu wypowiadał się Milan Hodža, zaś czechosłowakizm 
pragmatyczny propagował publicysta, prawnik i polityk, w tym b, minister do spraw 
Słowacji, Ivan Dérer. Pierwszy z nich uważał, że narody czeski i słowacki były na 
siebie skazane, choć nie było to łatwe, ponieważ – jak twierdził: „Słowacy nie stworzyli 
historycznej całości, bo w okresie odrodzenia narodowego brakło im elementu 
nacjonalistycznego i racjonalnego, który Czechów wychował na pierwszy naród w 
Europie Środkowej”, zaś Słowacy pozostali „…uczuciowi, idealistyczni, zapaleni, co 
wobec racjonalnego czeskiego charakteru jest wadą, skoro rozum rządzi światem”815. 
Jednak Milan Hodža uważał, że słowacka uczuciowość i czeski racjonalizm mogą się 
                                                           
812 A. Štefánek, Kwestia słowacka i Czechosłowacja, w: Kwestia słowacka w XX wieku, opr. R. 
Chmiel, Gliwice 2002, s. 39-40. 
813 Ibidem, s. 40.  
814 Zob. A. Štefánek, Slovenská a československá otázka, „Průdy” 1922, nr VI, s. 86 – cyt. za; R. 
Zenderowski, op. cit., s. 194.  
815 M. Hodža, Odczyt z 10 XII 1933 r. w Bańskiej Bystrzycy, w: Kwestia słowacka…, op. cit., s. 
161.  
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doskonale uzupełniać, tworząc naród czesko-słowacki w znaczeniu państwowym, stąd 
też jego postulat, aby Słowacy uczyli się racjonalnego myślenia od Czechów, aby swe 
marzenia zaczynali realizować w praktyce. Była to według niego jedyna droga do 
wyrównania standardu życia na Słowacji w stosunku do Czech. Hodža odwołał się 
również do tradycji morawsko-słowackiego zjednoczenia politycznego z okresu 
istnienia Państwa Wielkomorawskiego, a za główną przeszkodę jedności słowacko-
czeskiej uważał – podobnie, jak Anton Štefánek – słowacki polityczny katolicyzm w 
połączeniu z ludowością, co tworzyło klimat nieufności do racjonalizmu czeskiego i 
mentalności mieszczańskiej, przy włączeniu katolicyzmu czesko-morawskiego po 1918 
r. w ramy systemu rządowego Republiki Czechosłowackiej816.        

Z kolei b. minister do spraw Słowacji, Ivan Dérer był, jak wspomniano 
zwolennikiem pragmatyzmu i chłodnej kalkulacji politycznej. Jako socjaldemokrata i 
zwolennik narodu czechosłowackiego Dérer uważał, że samodzielny byt państwowy 
Słowaków jest niemożliwy z przyczyn społecznych, ekonomicznych (standard życia), 
jak i geopolitycznych, a autonomię słowacką w ramach Czechosłowacji uważał za 
szkodliwą i niebezpieczną dla państwa. Z punktu widzenia geopolityki za głównego 
przeciwnika Słowacji uważał Węgry, które – jego zdaniem – po traktacie w Trianon nie 
zrezygnowały z jego rewizji i powrotu do granic z sierpnia 1914 r., zatem z ponownego 
włączenia w swoje terytorium Słowacji – stąd też jego sprzeciw wobec słowackich 
postulatów autonomii. Ivan Dérer wyraził to w swoim artykule: „Dlaczego jesteśmy 

przeciwko autonomii”, w którym pisał:  
 
„Najbardziej zasadniczym znakiem niezależności odrębności narodowej jest 

wola jego członków oraz ich dążenie, aby byli za takich uważani. […] Przez długie lata 

istnienia królestwa węgierskiego [pisownia oryginalna], przed okresem madziaryzacji, 

nie ma najmniejszej wzmianki o tym, żeby Słowacy starali się o wyłonienie osobnego 

narodu i chcieli za taki być uważani. Wprost przeciwnie, ich różne powiązania z 

ziemiami czeskimi i zgodność języka literackiego z `językiem biblijnym` [bibličtina – 

język Biblii kralickiej], wskazują na to, że świadomość jedności narodowej plemion 

czeskich, morawskich i słowackich była przez całe wieki stale żywa. Dopiero w 

ostatnim stuleciu, już w państwie węgierskim, w efekcie madziaryzacji i w obronie 

przed madziaryzacją, powstała, w pewnym stopniu niezależna, narodowa idea 

słowacka”
817

.    
 

                                                           
816

 R. Zenderowski, op. cit., s. 195. 
817 I. Dérer, Dlaczego jesteśmy przeciwko autonomii? w: Kwestia słowacka…, op. cit., s. 175-

182.   
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Swoje poglądy w tej sprawie I. Dérer potwierdził jeszcze raz w 1932 r.. kiedy 
oświadczył: „My, Czechosłowacy deklarujemy, że istnieje tylko jeden naród z dwiema 

gałęziami równej wartości i równymi pod względem prawa”818.  
 Ostatnim przedstawicielem idei czechosłowakizmu był Štefan Osuský, polityk, 
dyplomata i publicysta, który mieszkał długie lata w USA i był jednym z bliskich 
współpracowników Tomasza Masaryka. W jego poglądach i myśli politycznej 
czechosłowakizm sprowadzał się do czesko-słowackiej unii politycznej i państwowej, 
jako konieczności historycznej; jednocześnie Osuský uważał, że w pozostałych 
sprawach oba narody znacząco różnią się od siebie kulturowo, intelektualnie i 
mentalnie, dlatego też warunkiem par exellence było podniesienie wykształcenia 
ludności słowackiej, zwłaszcza młodego pokolenia. Celem działań była nie tyle więź 
krwi i języka, ile jedność poglądów politycznych, jako podstawa wspólnego państwa819.         

Jak już wspomniano, Czechosłowacja nie zamierzała prowadzić asymilacji 
narodowej, a idea czechosłowakizmu zakładała państwowo-cywilizacyjną asymilację 
Słowaków. Zgodnie z traktatem mniejszościowym, podpisanym wraz z traktatem 
wersalskim 28 czerwca 1919 r. władze Republiki Czechosłowackiej gwarantowały 
żyjącym w jej granicach mniejszościom swobody polityczne, językowe i kulturalne. 
Jednak oficjalną doktryną państwa stał się już wspomniany czechosłowakizm, który 
zakładał istnienie narodu czechosłowackiego, nie zaś czeskiego i słowackiego. 
Konsekwencją tej formuły był też jeden język czechosłowacki – w odmianach czeskiej 
i słowackiej 820 . Takie były główne poglądy i założenia czechosłowakizmu, jako 
propozycji danej Słowakom przez Czechów. A jak wyglądała ich realizacja w 
praktyce?   

Po proklamowaniu Czechosłowacji na ziemie słowackie wyruszyli czescy 
osadnicy, głównie urzędnicy, nauczyciele, kolejarze itp., sięgając przede wszystkim po 
stanowiska w administracji, które opuścili Węgrzy. Przybliżona liczba Czechów 
przybyłych do Słowacji wyniosła ponad 200 tys. osób, obsadzili oni wszystkie 
ważniejsze stanowiska w administracji ogólnej, w samorządzie terytorialnym, 
kolejnictwie czy na poczcie. Słowacy przyjęli pierwszych osadników czeskich 
pozytywnie, w przekonaniu, że gdy zostaną oni należycie przygotowani do pracy w 
administracji, to Czesi powrócą do swoich miejsc zamieszkania. Tymczasem 
możliwość osadnictwa na Słowacji pozwoliła Czechom ulokować bezrobotnych po 
rozpadzie Austro-Węgier urzędników czeskich, którzy do 1918 r. stanowili znaczny 
procent w administracji austriackiej. Stąd też doszło do masowego obejmowania posad 
urzędniczych na Słowacji po ich opuszczeniu przez Węgrów, który został określany w 
historiografii słowackiej mianem czeskiego kolonializmu i supremacji. Przejawiał się on 

                                                           
818 R. Zenderowski, op. cit., s. 195.  
819 Zob. Š. Osuský, Miejsce Słowacji w nowej Europie, w: Kwestia słowacka…, op. cit., s. 119-
120.  
820 L. Kościelak, op. cit., s. 315. 
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m.in. we współpracy Czechów z mniejszością węgierską na Słowacji oraz w 

ostentacyjnym „zasłanianiu” narodu słowackiego przed światem, głównie z racji 

niskiego wówczas statusu społecznego i wykształcenia821. 

Tymczasem Czesi zaczęli zachowywać się jak biurokraci, wykazywać niechęć 

w stosunku do Słowaków, traktując ich i Słowację jako teren do umieszczenia nadmiaru 

inteligencji czeskiej. W związku z tym między Słowakami a administracją czeską 

powstał psychologiczny mur, jeszcze mocniej podkreślający różnice między obu 

narodami, niż było to widoczne przed 1918 r. Słowacki historyk, filozof i polityk, 

Milan Zemko zauważa, że w budowie instytucji kulturalno-oświatowych na Słowacji w 

okresie międzywojennym Słowacy nie mogli obejść się bez pomocy ze strony Czechów 

– jego zdaniem:  

 

„Uhorsko od lat 30. XIX wieku było państwem w którym zaczęto wprowadzać w 

życie zasadę głoszoną przez węgierskich liberałów, mówiącą, że wszyscy obywatele 

państwa są Uhrami [Węgrami-G.B.], jednocześnie utożsamiając owo pojęcie z 

madziarskością. Uhorsko zaczęto pojmować w duchu „madziarskiej ideologii 

supremacji”. Polityka asymilacji prowadzona metodą „kija i marchewki” przynosiła 

znaczne sukcesy, postępująca madziaryzacja Słowaków obawy o ich zanik jako grupy 

etniczno-językowej, czyniła coraz bardziej uzasadnionymi. Ratunek przyszedł […] ze 

strony Czechów, których jednak nie rozgrzesza z idei hegemonialnego stosunku 

względem Słowaków”822.    

 

Ta nierówność była widoczna wszędzie, ale bodaj najbardziej w administracji, 

w którym urzędnicy narodowości czeskiej pobierali wynagrodzenie służbowe o wiele 

wyższe aniżeli Słowacy, tego samego stopnia służbowego, o tych samych 

kwalifikacjach. Przykładowo urzędnik Słowak w IX stopniu służbowym otrzymywał ze 

wszystkimi dodatkami służbowymi 7450 koron rocznie, gdy tymczasem urzędnik 

narodowości czeskiej tego samego stopnia otrzymywał 24 116 koron czeskich, czyli 

czterokrotnie więcej. Czesi nie tylko zagarnęli wszystkie stanowiska po Węgrach, ale 

postanowili jeszcze pozyskać te nieliczne posady, które pozostawały w rękach 

Słowaków, jak np. woźnych i listonoszy, których sprowadzano z Czech. W opinii 

słowackiej wszyscy Czesi w Słowacji byli do siebie podobni, a w każdym przypadku, 

gdy Słowacy zaczęli domagać się wypełnienia zaprzysiężonych postanowień Umowy 

Pittsburskiej, Czesi oskarżyli ich o zdradę Czechosłowacji
823

.  

                                                           
821  Dr Vavro Šrobár szacował, że u progu państwa czecho-słowackiego, w 1918 r. liczba 
wykształconych Słowaków wynosiła nieco ponad 2 tys. osób – zob. R. Zenderowski, op. cit., s. 
402-409. 
822 M. Zemko, Slovensko – krajina v medzičase. Výber zo štúdii a článkov, Bratislava 2002, s. 
111-143. 
823 A. Štefanek, Kwestia słowacka i czechosłowacka, w: Kwestia słowacka… op. cit., s. 39-48. 
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W bardzo pomysłowy sposób zmierzali też Czesi do asymilacji Słowaków, 
usuwając np. łącznik ze słowa Czecho-Słowacja. Zarówno traktat wersalski, jak i 
traktat w Trianon, na których powstanie tego państwa się opierało, przewidziały łącznik 
w określeniu nazwy nowego państwa. Nie był on przypadkowy – traktatowo oznaczał 
dualizm powstającego państwa. Nie chcąc straszyć Słowaków na początku istnienia 
wspólnego państwa, Czesi akceptowali ów łącznik i dualistyczną nazwę wspólnego 
państwa bez większych trudności, bo był już precedens austriacko-węgierski w byłej 
monarchii. Węgrzy posiadali właśnie taką autonomię, jaką Czesi obiecali Słowakom w 
Pittsburgu. Łącznik w nazwie państwowej nie utrzymał się jednak długo, początkowo 
sporadycznie, potem zaś już jawnie i systematycznie zaczęto łączyć dwa słowa nazwy 
państwowej w jedno, a państwa Europy stosunkowo łatwo zaakceptowała nową nazwę 
Czecho-Słowacji jako Czechosłowację824.  

W latach dwudziestych XX w. często również stosowano represje policyjne, 
zwłaszcza w odniesieniu do uczestników wydarzeń 1919 r., lub osób, które brały 
czynny udział w tworzeniu podstaw Słowackiej Republiki Rad. Władze 
czechosłowackie obawiały się działalności ze strony komunistów, mając świadomość 
ich agenturalnej działalności na szkodę Czechosłowacji. Problemy ścigania działalności 
komunistycznej sygnalizują choćby dokumenty archiwalne. Znana była sprawa b. 
komisarza do spraw socjalnych, Gustáva Fleischera, który w Preszowie został 
aresztowany przez wojskową policję czechosłowacką w sierpniu 1919 r. i przekazany 
do dyspozycji sądu. Po przeprowadzeniu śledztwa, przesłuchaniu podejrzanego i 
świadków, 17 grudnia 1919 r. Dywizyjny Sąd Wojskowy w Koszycach skazał go na 
rok więzienia825. Wobec osób niepewnych politycznie stosowano też internowanie – 
taki los spotkał L’udovita Kertésza z Hetniku, którego internowano 12 sierpnia 1919 r. 
na polecenie żupana żupy šarišskiej 826 . Do Czechosłowacji przybywali też ciągle 
bolszewiccy agenci, których Komintern wysyłał z Rosji Sowieckiej, a jednym z nich 
był komunistyczny dziennikarz, Arnošt Reinisch, w CSR szukali też schronienia b. 
działacze komunistyczni z okresu Węgierskiej Republiki Rad, jak np. Štefan Szabó, 
który nielegalnie przedostał się do Czechosłowacji po ucieczce z węgierskiego 

                                                           
824 Czeskie elity polityczne i ekonomiczne obawiały się separatyzmu słowackiego w związku z 
ewentualnością podobnych oczekiwań i żądań ze strony mniejszości narodowych, 
zamieszkujących obszar CSR, głównie Węgrów, Żydów i Niemców. Ich obawy potwierdziły się 
z całą rozciągłością na przełomie lat 1938-1939: od kryzysu monachijskiego do ostatecznej 
likwidacji Czechosłowacji. Obawy te potwierdza Anton Štefanek w eseju z 1923 r. – zob. A. 
Štefanek, Czechosłowacja i autonomia, w: Kwestia słowacka… op. cit., s. 60.   
825 Štatny Archiv v Košicach [dalej: ŠAK], fond: Košická župa 1923-1928, inventárne číslo: 85, 
číslo spisu: 1038/1926, k. 113: Činnosť bývalého ministra Slovenskej republiky rád Gustáva 
Fleischera.    
826 ŠAK, fond: Košická župa 1923-1928, inventárne číslo: 85, číslo spisu: 1038/1926, k. 115-
116: Pismo żupana koszyckiego do dowództwa wojskowego w sprawie internowania L’. 
Kertésza z 12 VIII 1919 r.  
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więzienia w Ostrzychomiu w okresie „białego terroru”827. Z kolei w 1922 r. władze 

czechosłowackie interesowały się przebywającym na terytorium republiki b.dowódcą 

Czerwonej Straży w Debreczynie w 1919 r., Dezső Kohnem Kadarem, który był znany 

z torturowania wziętych do niewoli żołnierzy Armii Czechosłowackiej – o czym 

świadczyła informacja przesłana od Ministra Pełnomocnego do Spraw Zarządu 

Słowacji do Policji Wojskowej w Bardiowie z żądaniem jego obserwacji 

agenturalnej
828

. Mimo oczywistości działań antypaństwowych, podejmowanych przez 

KPCz jako sekcję  Kominternu, władze CSR tolerowały legalne istnietnie tej partii, być 

może ze względu na chęć utrzymania dobrych stosunków ze Związkiem Sowieckim 

jako depozytariuszem Rosji, która do 1917 r. symbolizowała dla części Czechów i 

Słowaków idee panslawistyczne.     

Wydarzenia 1918 r. na Słowacji zostały określone mianem „prevratu” 

(przewrotu), w którego wyniku powstała Pierwsza Republika Czechosłowacka, 

istniejąca w latach 1918-1938. Jej utworzenie usunęło zagrożenie bytu narodowego 

Słowaków poprzez wynarodowienie ze strony Węgier, przynosząc możliwość rozwoju 

we wszystkich sferach życia narodowego. W dobie radykalnych przemian zmieniła się 

też struktura społeczna, ponieważ Słowacy zaczęli wstępować w szeregi rodzącej się na 

Słowacji klasy średniej, uzyskując wykształcenie bez konieczności rezygnacji z 

własnych korzeni, przez co stali się obywatelami demokratycznego państwa, co w 

opozycji do statusu mieszkańca Górnych Węgier, gdzie władze węgierskie prowadziły 

politykę madziaryzacji ludności, zwłaszcza chłopskiej było bardzo istotne829. 

W okresie Pierwszej Republiki Czechosłowackiej Słowacja wkroczyła ze 

znacznym już dorobkiem walki o elementarne prawa obywatelskie i narodowe, z 

wykształconą tożsamością narodową i skodyfikowanym językiem, jako jej podstawą. 

Przy dużym poczuciu świadomości narodowej ideologia państwowa okresu 

międzywojennego w postaci wspomnianego wyżej czechosłowakizmu była rozumiana 

przez Słowaków jako coraz większe zanegowanie odrębności narodowej tej grupy 

narodowej. Na tym tle doszło do szeregu konfliktów, które skumulowały się w 1939 r., 

kiedy to powstała Pierwsza Republika Słowacka pod rządami Słowackiej Partii 

Ludowej z ich przywódcą, ks. Józefem Tiso, jako państwo zależne od III Rzeszy. 

                                                           
827  Štatny Oblastny Archiv v Prešove (dalej: SAPO), fond: Robotnícke hnutie, komunistická 
partizánska a ilegálna činnost` v období II. svetovej vojny 1920-1942, inventárne číslo: 46, číslo 
spisu: 1 [bp.]: Oznámenie o prichode Arnošta Reinischa, ruskégo komunistického žurnalistu, z 
Ruska do ČSR, 26 IV 1920 r.; Oznámenie o ùteku mad`arského bol`ševického predáka, Štefana 
Szabóa z ostrihomského väzenia do ČSR, 15 IV 1920.     
828 SAPO, fond: Robotnícke hnutie, komunistická partizánska a ilegálna činnost` v období II. 
svetovej vojny 1920-1942, inventárne číslo: 46, číslo spisu: 1 [bp.]: Správa o Kadár Dzeső 
Kohnovi, ktorý bol vielitel`om rudej posádky v Debrecine, kde ùdajne vraždil československých 
príslušníkov, Bardiov, 21 XII 1922 r.  
829 Zob. T. Kristlik, Kulisy powstania Czechosłowacji, cz. 1 – zvedavec.org [dostęp: 12 XII 
2012]. 
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Jednoznaczne określenie sytuacji Słowaków w Czechosłowacji w latach 1918-
1938 nie jest proste i wymaga prześledzenia aspektów, politycznych, gospodarczych i 
kulturowych. Deklaracja martinska, udział Czechów w słowackim życiu narodowym, 
rozwój instytucji kulturalnych, recepcja czeskiej literatury na Słowacji, czy słowacki 
nacjonalizm to tylko przykładowe kwestie, które należy wymienić. Interesujące były 
dyskusje z lat dwudziestych i trzydziestych, których celem było określenie statusu 
Słowacji w relacji z Czechami. Rozwój życia kulturalnego potwierdził fakt wznowienia 
lub powstawania instytucji oświatowych, oficyn wydawniczych, grup lub towarzystw 
literackich. Szeroki zakres swobód obywatelskich umożliwił zrzeszanie się na wielu 
płaszczyznach. Powróciła Matica slovenská, Uniwersytet Jana Amosa Komenskiego w 
Bratysławie założony w 1919 r. stał się głównym ośrodkiem naukowym w Słowacji, a 
od 1920 r. istniał też Słowacki Teatr Narodowy. Z powodzeniem funkcjonowały 
katolicki Spolok sv. Vojtecha i ewangelicki Tranoscius, Związek Słowackich Studentów 
redagował w latach 1925-1938 EMSA Edíciu Mladých Slovenských Autorov, a rynek 
wydawniczy obfitował w liczne czasopisma, jak np. Kultúra, Mladé Slovensko, Vatra, 
DAV, Elán, Slovenské smery literárne a umelecké, czy Postup i inne tytuły830. 

Taki rozwój nie byłby jednak możliwy, gdyby nie pomoc ze strony czeskiej. I 
jest w tym z pewnością wiele prawdy, gdyż pomoc (lub też interwencja) jest wyraźnie 
widoczna (w tym kontekście czesko-słowackich kontaktów warto przywołać nazwisko 
Leopolda Mazáča, praskiego wydawcy wspierającego młodą słowacką literaturę, 
współpracującego ze Smrekiem na gruncie Związku Studentów Słowackich czy 
czasopisma Elán). Bratysława prężnie się rozwijała, miejsce pomnika Marii Teresy 
zajął potężny Milan Rastislav Štefánik, ale przede wszystkim swoje bramy szerzej 
otworzył Uniwersytet Karola w Pradze, gdzie studenci słowaccy aktywnie uczestniczyli 
w życiu naukowym. Oprócz starszego już Detvana, od 1922 r. działał Wolny Związek 
Studentów Socjalistów ze Słowacji, skąd wyłoniło się DAV, jedna z głównych 
lewicowych grup literackich. W okresie międzywojennym wzrosła też liczba 
przekładów, których wykonywanie, podobnie jak w Czechach, było programem części 
grup artystycznych831. 

Jednak nie wszyscy Słowacy akceptowali fikcyjną ideę narodu 
czechosłowackiego, tym bardziej, że taka grupa etniczna nigdy nie istniała. Wspólny 
światopogląd nie pojawił się w sferze politycznej, nasączonej z jednej strony 
słowackimi dążeniami separatystycznymi, z drugiej czeskim sposobem asymilacji 
państwowej, stosowanym w stosunku do ludności słowackiej, chociaż – trzeba to 
wyraźnie stwierdzić – nie był on tak uciążliwy, jak polityka madziaryzacji stosowana 
przed 1918 rokiem przez władze węgierskie. Umowa Pittsburska z 31 maja 1918 r. 
jasno określiła zasady nowego organizmu państwowego, a zgodnie z nimi Słowacy 

                                                           
830

 M. Bystrzak, Słowacja w Czechosłowacji (1918-1938) -  

http://www.pk.org.pl/artykul.php?krajePage=3&id=428, [dostęp: 8 II 2013 r.].    
831 Ibidem [dostęp: 8 II 2013 r.]. 
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mieli cieszyć się szeroką autonomią polityczną, kulturalną i administracyjną, z 
językiem słowackim w urzędach, sądach i szkolnictwie. Jednak pół roku później, na 
spotkaniu w Turczańskim Świętym Marcinie strony określiły już inny obraz wspólnoty, 
zgodnie z którą miał powstać naród czechosłowacki832. 

Te rozbieżności w treści obu dokumentów stały się punktem zapalnym w 
kolejnych latach wspólnej egzystencji. Krytyk centralistycznej wizji państwa i główny 
ideolog Słowackiej Partii Ludowej, ksiądz Andrej Hlinka podpisał deklarację 
martinską, podobnie jak inni, liczni przedstawiciele słowackiej sceny politycznej. Być 
może miała ona zupełnie inny wymiar, skoro w 1918 r. wychodząca z terytorium 
Królestwa Węgierskiego Słowacja nie posiadała zaplecza do samodzielnego bytu 
państwowego. Jerzy Tomaszewski zauważył, że „... aparat administracyjny pozostał 

węgierski, ponieważ Słowacy nie mieli własnych kadr urzędniczych. Nie powstały także 

słowackie formacje wojskowe”833. 
Powyższa sytuacja miała swoje konsekwencje. Między 30 października 1918 a 

7 lipca 1919 r., kiedy obszar Słowacji ostatecznie zajęła Armia Czechosłowacka, 
powstały Słowacka Republika Ludowa, jako próba zachowania wschodniej Słowacji w 
granicach Węgier i Słowacka Republika Rad, obejmująca tereny zajęte przez 
Węgierską Armię Czerwoną834. Ważnym zagadnieniem był również obszar republiki – 
granice Czechosłowacji ostatecznie zostały ustalone dopiero w 1924 r., czyli sześć lat 
po oficjalnym ogłoszeniu istnienia państwa. Na temat roli Słowacji w ramach 
Czechosłowacji Tomaszewski pisał: „Do organu (jednak nieformalnego i 

tymczasowego) sprawowania władzy – tzw. ”piątki” (pięciu przedstawicieli 

największych partii politycznych, bez udziału partii ludackiej z Hlinką na czele i 

komunistów) nie wszedł ani jeden Słowak, co świadczyło o podrzędnej roli Słowacji w 

czechosłowackim systemie politycznym”
835

.  
Kolejnym rysem była również wieloetniczność Czechosłowacji, co było 

bardziej jej wadą niż zaletą, ponieważ na tym tle powstawały kryzysy polityczne, spory, 
jak i sytuacja związana z kryzysem sudeckim lat 1938-1939, który doprowadził 
ostatecznie w marcu 1939 r. do utraty niepodległości. Według danych statystycznych w 
I Republice Czechosłowackiej mieszkało o jedną trzecią więcej Niemców i o dwie 
trzecie więcej Czechów niż Słowaków836. Ważną kwestią była interpretacja słowackiej 

autonomii w ramach CSR. Wątpliwe jest, by nieliczny naród słowacki, który nigdy nie 
był samodzielny (Rzesza Wielkomorawska jako pierwsze państwo słowackie jest 

                                                           
832 R. Zenderowski, op. cit., s. 400. 
833  M. Bystrzak, Słowacja w Czechosłowacji (1918-1938) -  
http://www.pk.org.pl/artykul.php?krajePage=3&id=428, [dostęp: 8 II 2013 r.]. 
834 Zob. Slovensko v dradsiatom staroči w: Kronika Slovensko, Bratislava 1999, T. 2, s. 105; por. 
Čč, Dejiny Slovenska, Bratislava 1998, s. 183.  
835  M. Bystrzak, Słowacja w Czechosłowacji (1918-1938) -  
http://www.pk.org.pl/artykul.php?krajePage=3&id=428, [dostęp: 8 II 2013 r.]. 
836 Ibidem.  
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mitem), poradziłby sobie w obliczu pełnej niezależności, dlatego też warto ukazać 
głębiej separatyzm słowacki, jego głównych prekursorów, zarówno ze strony 
katolickiej, jak i ewangelickiej. Słowacy dążyli do ułożenia relacji z Cechami we 
wspólnym państwie na zasadzie „wolni z wolnymi – równi z równymi”. Ze względu na 
dość słabą rozpoznawalność Słowaków w świecie, w 1932 r., podczas zjazdu w 
Zwoleniu obie słowackie partie narodowe – katolicka HSĽS i ewangelicka SNS wydały 
odezwę, w której pisano m.in.: „Chcemy być nie tylko oswobodzonym narodem, ale 

także wolnym. Od wieków byliśmy narodem słowackim i chcemy nim pozostać w 

przyszłości. Ogłaszamy, że narodu czechosłowackiego nie uznajemy, dlatego że narodu 

czechosłowackiego nie ma”837.  
Oficjalna ideologia państwowa nie odpowiadała Słowakom, natomiast czeska 

polityka narodowościowa z okresu I Republiki doprowadziła do widocznych podziałów 
społecznych, religijnych, kulturowych, politycznych oraz dysproporcji gospodarczych 
pomiędzy Czechami i Słowacją, co powodowało narastanie słowacko-czeskich 
odrębności838. Spośród głównych negacjonistów czechosłowakizmu należy wymienić 
oprócz A. Hlinki: ks. Jozefa Tiso, Karola Sidora, przywódcę SNS, Martina Rázusa, 
Alexandra Macha, Vojtecha Tukę, Ferdinanda Ďurčanský`ego i Urbana Milo839.   

Głównym propagatorem idei autonomii słowackiej był ks. Andrej Hlinka, 
człowiek o otwarcie prosłowackiej postawie, prześladowany przed 1918 rokiem przez 
władze węgierskie i hierarchów kościelnych. Jako inicjator założenia Słowackiej Partii 
Ludowej, kierował nią od 1913 r. Po 1918 r. ks. A. Hlinka identyfikował się z 
Czechosłowacją, i stwierdził: „Podążamy drogą swoją, słowacką, a przy tym 

słowiańską: Do śmierci kocham swój język słowacki, ale swojej ojczyzny, republiki 

Czechów i Słowaków za żadną cenę, mimo obietnic i przywilejów, nie zdradzimy. 

Słowak nie jest zdolny do zdrady”
840

. Hilnka zastrzegł jednocześnie: „Chcemy, aby 

Słowak był panem na Słowacji, aby czuł się na Słowacji u siebie, aby urzędy, chleb i 

pozycja należały do niego”, czyniąc z tego motto swoich żądań dotyczących autonomii, 
a podstawą porozumienia z Czechami było wzajemne uznanie własnych tożsamości 
narodowych, jako „przyrodzonych i naturalnych” oraz rezygnacja z prób 
jakiegokolwiek korygowania tych tożsamości w duchu ideologii czechosłowakizmu841. 

Program autonomii słowackiej ks. Hlinki, realizował jednak w latach 1938-
1939 ks. Jozef Tiso, dzięki której 14 marca 1939 r. powstało Państwo Słowackie pod 
jego prezydenturą. Jednak w przeciwieństwie od Hlinki przed pierwszą wojną światową 
Tiso zajmował konformistyczne stanowisko wobec węgierskiej polityki 
narodowościowej, dzięki czemu osiągnął wiele szczebli w karierze kościelnej. Jako 

                                                           
837

 R. Zenderowski, op. cit., s. 197.  
838

 M. Bystrzak, op. cit.  
839

 R. Zenderowski, op. cit., s. 198. 
840 A. Hlinka, Porozumienie równych, w: Kwestia słowacka…, op. cit., s. 166. 
841 Ibidem. 
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członek Słowackiej Partii Ludowej, był jej głównym ideologiem, starając się połączyć 
ze sobą elementy chrześcijańskiej myśli społecznej i nacjonalizmu słowackiego. W 
artykule pt. „Ideologia Słowackiej Partii Ludowej”, opublikowanym w 1930 r., obok 
rozważań politycznych o autonomii słowackiej poświęcił on wiele miejsca problemowi 
słowackiej odrębności narodowej, nawiązując do idei głoszonej przez Ľudovita Štúra. 
Jego poglądy był odpowiedzią na idee czechosłowakizmu. Tiso stwierdził m.in., że 
Słowacy stanowili „…organiczną całość, naród, w sensie etnograficznym, wynikiem 
czego zbyteczne jest przyłączanie jeszcze innych elementów, by wspólnota ta mogła 
wyczerpać pojęcie narodu. Słowacy są więc narodem odrębnym i terminologia narodu 
czechosłowackiego jest nie do przyjęcia, tyko w sensie politycznym, na oznaczenie 
członków jednego państwa”842. Dla ks.Tiso naród był głownie „wspólnotą duchową”, 
której członkowie powiązani są ze sobą licznymi więziami o charakterze biologicznym, 
jak wspólne pochodzenie, charakter narodowy, wygląd, wspólna krew, kulturowym: 
wspólne wartości, świadomość historyczna ciągłość, zwyczaje, interesy pragnienia i 
aspiracje oraz geograficznym przez związek z ziemią rodzinną843. 

Naród słowacki jest według niego głęboko zakorzeniony w historii, a na 
poparcie swojej tezy: wskazuje na fakt, iż Słowacy wcześniej od Czechów przyjęli 
chrześcijaństwo, bo w 836 r., podczas gdy Czesi przyjęli je dopiero w 873 r. Odniósł się 
też do problemu politycznej autonomii Słowaków, stwierdzając: „Już za panowania 
Rościsława istnieje tu odrębne księstwo, które miało znaczny samorząd, przejawiający 
się zwłaszcza w czasach Świętopełka. (…) To samodzielne i odrębne organizowanie 
naród słowacki opierał na dawnym założeniu, że terytorium to stanowiło zawsze do 
pewnego stopnia zamkniętą całość, całkowicie zajętą przez jednolity naród (…). 
Dziedzictwo to przejmuje księstwo słowackie, które w niezależnych źródłach (…) 
nazywa się Regnami, które także po przyłączeniu do Państwa Wielkomorawskiego 
miało swoją określoną samodzielność [należy zauważyć, że Tiso nie inkorporuje 
Państwa Wielkomorawskiego en bloc do tradycji słowackiej]. Po upadku Państwa 
Wielkomorawskiego księstwo słowackie podlegało wprawdzie hegemonii węgierskiej, 
ale ducatus, jak je nazywano, zwłaszcza za panowania Arpadów, odgrywało znaczącą 
rolę” 844. Dalej Tiso zajął się słowackim odrodzeniem narodowym, wyliczając zasługi 
poszczególnych postaci. Uważał on, że Słowacy jako dojrzały i silnie osadzony w 
konkretnej historii naród, mają prawo być traktowani jako partner Czechów, nie zaś 
jako niedorozwinięta cywilizacyjnie mniejszość narodowa. Tiso wyraził też nadzieję, że 
naród czeski „… w swojej inteligencji wyswobodzi się z narzuconych mu różnych 
wyobrażeń o niebezpieczeństwie płynącym z autonomistycznego ruchu Słowaków” oraz 
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 J. Tiso, Ideologia Słowackiej Partii Ludowej, w: Kwestia słowacka…, s. 82-84.  
843

 Zob. I. Jašurek, Tisova koncepcia národa. Spor uníversálneho humanizmu a národného 

partikularizmu, „Středoevroposké politické studie” 2005, nr 2-3, s. 263-264.   
844 J. Tiso, Ideologia Słowackiej Partii Ludowej, w: Kwestia słowacka…, op. cit., s. 83-84. 
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„stanie wiemy swej historycznej przeszłości po stronie prawa i wolności narodu 

słowackiego i uzna jego autonomię w ramach Republiki Czechosłowackiej”845. 

Na szczególną uwagę zasługuje również postawa i poglądy Martina Rázusa, 

duchownego ewangelickiego, polityka, mentora Słowackiej Partii Narodowej, poety i 

pisarza. Początkowo Rázus związany był z częścią słowackiej elity intelektualnej, 

otwarcie popierającą ideologię czechosłowakizmu, jednak po powstaniu 

Czechosłowacji zmodyfikował on swoje poglądy i był zwolennikiem autonomii 

słowackiej. Mimo tego, pozostał propagatorem porozumienia czesko-słowackiego. 

Uważał, że upiększanie rzeczywistości czechosłowackiej nie ma sensu i należy zdać 

sobie sprawę z faktu, że nieporozumienia między Słowakami a Czechami są faktem. 

Przyjmując to do wiadomości, należy – jego zdaniem – postawić sobie pytanie o 

przyczyny tego stanu rzeczy oraz o środki zaradcze. Rázus wskazuje na powody 

antagonizmu słowacko-czeskiego widzi w płaszczyźnie psychologicznej i politycznej, 

wskazując na odmienność charakteru i mentalności obu grup narodowych. 

Charakteryzując Czechów stwierdził, że na ich tożsamości narodowej odbija się 

„…burzliwa historia narodu czeskiego ze wszystkimi skrajnościami. (…) Hus, Haeckel, 

Marks, ubóstwianie i naśladowanie Zachodu, klerykalizm – miesza się w duszy, i to aż 

po bezduszny i nadżerający siły samego narodu czeskiego internacjonalizm”
846

. Jak 

twierdził Rázus: „Po stronie słowackiej było i dziś również jest tego wrzenia ideowego 

mniej. Nie żeby tu, szczególnie od przewrotu [1918 r.], różne kierunki ideowe nie 

przeniknęły, ale swoista konsolidacja oraz siła oporu słowackiej duszy je przełamuje. 

(…) Przeciętny Słowak również dziś nosi w sobie spory ładunek ducha religijnego i 

uważa, że z walk o światopoglądy żaden naród nie wyżyje”
847

. Potem wyliczył też wady 

słowackiego charakteru narodowego: „... bierność, ustępliwość, uległość, nieraz 

niestety, dochodząca do sprzedajności i nawet dzisiaj jeszcze słabe poczucie słowackiej 

wspólnoty narodowej”
848

.  

W konsekwencji dalekich różnic między Czechami i Słowakami po okresie 

prewratu musiało dojść do pierwszych nieporozumień. M. Rázus wypomniał Czechom 

nadmierną centralizację i niesprawiedliwe traktowanie Słowaków, dlatego też uważa, 

że odpowiedzią na zarzuty powinna być, jego zdaniem, autonomia Słowacji w ramach 

Republiki Czechosłowackiej. Uznając, że Czesi i Słowacy „są zdani na siebie” 

proponował, aby zaprzestać nawoływania do jedności czechosłowackiej, nie dlatego 

jednak, że nie ma ona sensu, przeciwnie, ona – jak twierdzi Rázus, istnieje. Tymczasem 

zaproponował rozwiązanie kwestii spornej na zasadzie: „Naród czeski i słowacki, jako 

dwa bratnie plemiona słowiańskie, na zewnątrz stanowią jednolitą całość. W 

stosunkach wewnętrznych między sobą obydwa zachowują jednak swój charakter 
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 Ibidem, s. 96. 
846

 M. Rázus, op. cit., s. 168.  
847 Ibidem, s. 169. 
848 R. Zenderowski, op. cit., s. 199. 
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narodowy, jako podstawę wszystkich żywotnych praw”849. Inny zwolennik autonomii, 

słowacki publicysta Karol Sidor, który również odrzucał koncepcję jednego narodu 

czechosłowackiego był sceptycznie nastawiony do tego, aby oba narody rozdzielone w 

X w. mogły ponownie zjednoczyć się we wspólnym państwie. Warto też zwrócić 

uwagę na fakt, że w całym okresie międzywojennym Sidor był gorącym zwolennikiem 

i orędownikiem współpracy polsko-słowackiej, w tym również uregulowania statusu 

obszaru Spisza i Orawy jako terytorium spornego między Polską a Czechosłowacją, z 

naciskiem na Słowaków
850

. 

Szczególną wagę do prawno-ustrojowych okoliczności powstania i 

funkcjonowania unii politycznej słowacko-czeskiej przywiązywał z kolei Ferdinand 

Durčansky, prawnik, polityk i minister sprawiedliwości w słowackim rządzie 

autonomicznym, a następnie minister spraw zagranicznych Państwa Słowackiego, 

istniejącego w latach 1939-1945. Był on jednak zwolennikiem radykalnej 

pronazistowskiej orientacji w Słowackiej Partii Ludowej. F. Durčansky podkreślał 

odrębność narodową Słowaków i ich wolę politycznego samostanowienia, odwołując 

się do dokumentów podpisywanych przez przedstawicieli słowackiej i czeskiej 

emigracji politycznej. W artykule pt. Autonomia jest dezyderatem narodu, 

opublikowanym w 1932 r. stwierdził, że przed powstaniem Czechosłowacji 

usankcjonowano federalizm, a stwierdzenie istnienia narodu czechosłowackiego należy 

rozumieć wyłącznie w kategoriach politycznych, a nie etnicznych. Zarzucał ideologom 

czechosłowakizmu, że często stosowali obydwa terminy zamiennie, nie odróżniając 

świadomie wymiaru politycznego od etnicznego, w czym upodabniał się do polityki 

władz węgierskich przed 1918 r. Odrzucił również tezę niektórych zwolenników 

czechosłowakizmu, że państwa sprzymierzone w czasie pierwszej wojny światowej 

uznały naród czechosłowacki za etniczny. Durčansky uważał, że optymalnym 

rozwiązaniem byłaby autonomia terytorialna Słowaków, dzięki której, jako osobny 

naród, mogliby mieć szeroki samorząd i tym samym uniknąć niesprawiedliwości, jako 

konsekwencji centralizacji, przez którą Słowacja była przed drugą wojną światową 

poszkodowana socjalnie i ekonomicznie851. 

Wspomnijmy jeszcze na dwie dość istotne postaci z punktu widzenia 

oddziaływania na świadomość Słowaków w okresie międzywojennym. Pierwszą z nich 

był Alexander Mach, dziennikarz i polityk o radykalnie nacjonalistycznych poglądach, 

minister spraw wewnętrznych w wojennym Państwie Słowackim oraz komendant 

główny Hlinkovej Gardy, paramilitarnej organizacji Słowackiej Partii Ludowej, znanej 

                                                           
849 M. Rázus, Jak osiągnąć porozumienie czesko-słowackie? w: Kwestia słowacka…, op. cit., s. 
169. 
850 Zob. J. Kilas, Naród a idea narodwa. Nacjonalizm T. G. Masaryka, Warszawa 1998, s. 187-
188; zob. też: L. Kázmerová, Polonofilstvo v činnosti Karola Sidora v rokoch 1920-1939, w: 
Polska, Słowacja, Europa Środkowa w XIX-XXI wieku: księga jubileuszowa dedykowana 
Profesor Ewie Orlof, pod red. J. Pisulińskiego, E. Rączy, K. Żarny, Rzeszów 2011, s. 140.  
851 F. Durčansky, Autonomia jest dezyderatem, w: Kwestia słowacka…, op. cit., s. 135-136. 
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z brutalności i skrajnego antysemityzmu. Uważał on, że Czechosłowacja jest państwem 

nienaturalnym, powstałym i z woli Czechów, i interesie mocarstw zachodnich, jednak 

uważał, że Europa potrzebowała jednego narodu, który potrafiłby unieść ciężar 

odpowiedzialności za rozwój jej cywilizacji. Wskazywał przy tym na Niemców, dla 

Słowaków zaś widział miejsce u ich boku. Uważał też, iż Słowacja przeciwstawiając 

się „prawu naturalnemu Europy”, ryzykowałaby unicestwienie
852

. Z kolei Milo Urban, 

pisarz i dziennikarz związany ze Słowacką Partią Ludową ks. Hlinki reprezentował 

bardzo radykalne, narodowo-socjalistyczne skrzydło partii, oskarżając Czechów o chęć 

dominacji i wtopienia Słowaków w tryby idei czechosłowakizmu. Urban pisał na ten 

temat: „Przy pomocy sprawnego aparatu naukowego i propagandowego tworzył się 

sztuczny, fikcyjny naród z fikcyjnym językiem, ale – niejeden z czeskich intelektualistów 

nie ukrywał tego nawet – naród ten miał być narodem „tymczasowym”, miał być swego 

rodzaju ‘lejkiem’, przez który naród słowacki przelałby się niepostrzeżenie do narodu 

czeskiego. Przygotowano więc tutaj szeroko zakrojony, wyrafinowany proces 

wynaradawiania, Słowacy zaś mieli zań zapłacić utratą istnienia własnego narodu”
853

. 

Z kolei słowacki historyk Dušan Kovač odnosząc się do zaprezentowanych 

wyżej dwóch różnych wizji słowackości – inkorporowanej do tożsamości 

czechosłowackiej i pozostającej autonomiczną całością, zauważa, że jeśli chodzi o 

program polityczny, to proces formowania narodu słowackiego zakończył się na 

poziomie dwóch różnych opcji: „Z jednej strony byli ci, którzy przyjmowali 

argumentację centralistycznie zorientowanych partii rządzących i, mając świadomość 

słowackiej odrębności w zakresie kultury, w życiu politycznym akceptowali, albo 

przynajmniej tolerowali unitarystyczny model pierwszej republiki. Ci drudzy, 

opanowani przez Słowacką Partię Ludowa Hlinki, domagali się autonomii politycznej. 

[…] Szczególną cechą słowackiej rzeczywistości było więc to, że Słowacy zakończyli 

swe formowanie narodu w postaci, którą znamy z botaniki jako przypadek rośliny gingo 

biloa, z jednej strony jedność kulturowa i językowa, a na drugim końcu zaś dwa osobne 

płatki, dwie koncepcje polityczne”854.      

Analizując rozwój narodowej samoświadomości elit słowackich, można dojść 

do wniosku, że ich spory toczyły się na dwóch poziomach: politycznym i kulturalnym, 

przy czym największe emocje budził ten drugi. Polityka stanowiła jedynie narzędzie, za 

którego pomocą próbowano uchronić i zachować defensywny charakter słowackiego 

nacjonalizmu, traktowanego przez elity polityczne i duchowieństwo, jako specyficzną 

część kultury słowackiej. W sferze politycznej już w XIX w. istniał spór między 

zwolennikami unii z Węgrami a ich antagonistami, którzy dążyli do politycznego 

zbliżenia z Czechami, uznającymi więzy etniczno-językowe za istotniejsze od 

kilkusetletnich tradycji polityczno- ustrojowych. Z kolei po przewrocie 1918 r. i 
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 A. Mach, Prawo Europy, w: ibidem, s. 266-268. 
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 M. Urban, Na dobrej drodze (O naszym stosunku do Czechów), w: ibidem, s. 218. 
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powstaniu państwa czechosłowackiego, dyskusje polityczne toczone były między 

zwolennikami ścisłej współpracy z Czechami a protagonistami jakiejś formy autonomii 

i narodowego samostanowienia obrębie ziem słowackich. Problem kultury, często 

podnoszony przez słowackich polityków i intelektualistów, stawiany był w centrum 

uwagi. Zarówno oczekiwany mariaż z liberałami węgierskimi w połowie XIX w., 

nadzieje na korzystną współpracę z Czechami, dążenia do autonomii – wszystkie te 

działania miały zabezpieczać kulturę narodową i umożliwiać jej rozwój. Spór, jaki miał 

miejsce wśród przedstawicieli słowackich elit sprowadzał się do pytania o to, która z 

powyższych opcji jest w stanie lepiej zagwarantować i rozwój kultury słowackiej. Pod 

koniec międzywojnia przewaga nurtu nacjonalistyczno-autorytarnego nad 

demokratyczno-liberalnym wydawała się dość oczywista. Po 1918 r., w miarę jak 

postępowało rozczarowanie realizowaną w praktyce ideologią jedności czesko-

słowackiej, coraz większym poparciem cieszyła się koncepcja autonomii politycznej855. 

Dlaczego tak silne było dążenie słowackich elit politycznych do autonomii? Jak 

słusznie zauważył J. Tomaszewski: „Słowacy wchodzili do wspólnego państwa jako 

słabsi partnerzy […] ze względu na słabość liczebną słowackich elit intelektualnych, 

brak słowackich kadr dla obsadzenia nauczycielami choćby szkół elementarnych, a 

wreszcie rolę, jaką politycy czescy odegrali w międzynarodowej polityce podczas 

pierwszej wojny światowej”856. Przybycie Czechów było koniecznym warunkiem do 

zbudowania na Słowacji jakiejkolwiek trwałej struktury państwowej, chociaż nie każdy 

Czech marzył o tym, by go wysłano „na wschód”. Jak zaznacza Tomaszewski: „… 

wśród Słowaków powstawał nieprzychylny dla Czechów stereotyp przybysza – 

człowieka aroganckiego, lekceważącego ludzi miejscowych, korzystającego z 

przywilejów”
857

. Abstrakcyjne pojęcia narodu i języka czechosłowackiego nie 

sprawdzały się w praktyce, dlatego korzystali na tym zwolennicy autonomii słowackiej 

w ramach Czechosłowacji. 

Ciekawostką jest próba doprowadzenia do międzynarodowego uznania państwa 

słowackiego, która w 1919 r. zakończyła się fiaskiem. W tym celu ks. Hlinka udał się 

do Paryża, jednak do zmian w traktatach pokojowych nie doszło. Wróciwszy do kraju, 

został uwięziony przez władze czeskie, jako zdrajca narodu, a Słowacką Partię Ludową 

zdelegalizowano 858 . Nie był to jednak koniec działalności katolickiego przywódcy. 

Szczególnie głośnym echem odbiło się wydarzenie z 1933 r., gdy autonomiści słowaccy 

manifestowali niechęć do rządu. Podczas uroczystości w Nitrze, zorganizowanej z 

okazji 1100. rocznicy poświęcenia pierwszego kościoła, ksiądz Andrej Hlinka 

powiedział: „Chcemy być narodem suwerennym (...). Z tego miejsca oświadczamy, że 

                                                           
855

 R. Zenderowski, op. cit., s. 201. 
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każdego, kto lekceważy słowacką samoistność narodową, uważamy za nikczemnika, a 

nikczemnikiem jest również ten, kto w jakikolwiek sposób przeszkadza nam być 

samoistnym narodem”859. Po raz pierwszy naród słowacki podjął próbę życia w swoim 

państwie w latach 1939-1945. Państwo Słowackie było krótkotrwałym efektem 

zawirowań ideologicznych w latach dwudziestych i trzydziestych XX w., jednak jest 

ono dziś uważane przez elity polityczne i społeczeństwo słowackie za Pierwszą 

Republikę Słowacką. Zanim to nastąpiło – w 1919 r. ze Słowacji ostatecznie odeszła 

Węgierska Armia Czerwona, a społeczeństwo słowackie doświadczyło czeskiej 

supremacji pod znakiem asymilacji państwowej, którą rząd Republiki 

Czechosłowackiej realizował w postaci polityki czechosłowakizmu. 
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Rozdział VI 

Państwa Ententy wobec republik rad na Węgrzech i Słowacji  

i okoliczności ich upadku 
 

6.1 Państwa Ententy wobec Węgierskiej Republiki Rad: interwencja wojskowa i 

likwidacja komunistycznej dyktatury na Węgrzech 

 
Na powstanie i polityczny byt Węgierskiej Republiki Rad duży wpływ miała 

sytuacja międzynarodowa: układ sił w Europie po zakończeniu pierwszej wojny 
światowej, jak i rozwój wydarzeń w rewolucyjnej Rosji, którą od wiosny 1918 r. 
ogarnęła wojna domowa. Na tę ostatnią najbardziej liczyło kierownictwo WRR, które 
utrzymywało również oficjalne stosunki polityczne z rządami w Austrii i Niemczech, 
które uznały również władze komunistyczne na Węgrzech. To uznanie zaniepokoiło 
państwa Ententy, których rządy obawiały się rozwoju rewolucji komunistycznej w 
Europie. Trwała ona jeszcze w Niemczech, a agenci bolszewiccy docierali też do 
Czechosłowacji, Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, w których organizowali 
partie komunistyczne i dywersję skierowaną przeciwko legalnym władzom tych 
państw860.               

Obawy państw koalicji z lat Wielkiej Wojny odnośnie zagrożenia Europy ze 
strony bolszewickiej Rosji nie były bezpodstawne. Wiosną 1919 r. wojska Armii 
Czerwonej stały na linii Tarnopol-Kamieniec Podolski, a stamtąd na Węgry było już 
około 200 km. Połączenie sił rewolucyjnych Rosji Sowieckiej i Węgierskiej Republiki 
Rad wzmocniłoby zarówno rewolucję niemiecką, jak i zagroziłoby budującej swoją 
państwowość Polsce i innym krajom Europy Środkowo-Wschodniej. 
Najprawdopodobniej powstałby wówczas sowiecki front zachodni, którego wojska 
uderzyłyby wcześniej na Polskę w rewolucyjnym marszu na Zachód, celem udzielenia 
pomocy komunistom niemieckim861.         

27 marca 1919 r. naczelny dowódca wojsk Ententy na froncie zachodnim, 
marszałek Ferdynand Foch przedstawił plan operacji interwencyjnej na Węgrzech, a 28 
marca uczestnicy konferencji pokojowej w Paryżu postanowili nie tylko utrzymać 
blokadę Węgier, ale nadać jej charakter kordonu sanitarnego. 4 kwietnia do Budapesztu 
przybył polityk Związku Południowej Afryki, gen. Jan Smuts, który starał się 
bezskutecznie namówić komunistyczne władze węgierskie do przyjęcia korzystniejszej 
dla Węgier linii demarkacyjnej z wojskami rumuńskimi w Siedmiogrodzie. Węgrzy 
odrzucili tę propozycje, na co 10 kwietnia 1919 r. Rada Koronna Rumunii 
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 A. Czubiński, Rewolucja Październikowa w Rosji i ruchy rewolucyjne w Europie lat 1917-
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dopowiedziała decyzją o ataku na Węgry, podejmując działania wojenne 16 kwietnia; 

podobnie 30 kwietnia działania wojenne rozpoczęły też wojska czechosłowackie862.           

Ochotnicze oddziały Węgierskiej Armii Czerwonej nie wytrzymały uderzenia 

wojsk rumuńskich i zaczęły się cofać, dlatego też 19 kwietnia rząd komunistyczny 

wydał proklamację „Rewolucja w niebezpieczeństwie” i ogłosił powszechną 

mobilizację do armii. Spotkała się ona z powszechną gotowością do obrony kraju ze 

strony społeczeństwa; nie bez znaczenia były też kwestie narodowe – przeciwko 

Węgrom maszerowały oddziały rumuńskie, wróg z czasów wojny z lat 1916-1918, 

którego wojska okupowały zamieszały przez ludność węgierską Siedmiogród. Ponadto 

sytuacja na froncie była niekorzystna, dlatego też w nocy z 1 na 2 maja oddziały 

Węgierskiej Armii Czerwonej wysadziły mosty na Cisie, a węgierska kwatera główna 

została przeniesiona z Szolnok do Gödölö. Jednocześnie wojska rumuńskie i 

czechosłowackie zbliżyły się do Budapesztu, natomiast oddziały francuskie zajęły 

Szeged. W tej sytuacji władze WRR powołały do służby oficerów rezerwy, formowały 

oddziały złożone z robotników, wysyłając je bezpośrednio na front. Powszechna 

mobilizacja dała pożądane efekty: dwukrotnie wzmocnione liczebnie oddziały 

Węgierskiej Armii Czerwonej w połowie maja rozpoczęły kontratak przeciw wojskom 

interwentów. W jej wyniku oddziały rumuńskie i czechosłowackie zostały wyparte z 

Węgier, a wojska rewolucyjne wkroczyły na teren Słowacji.   

Wojna państw Ententy zaktywizowała opór antykomunistyczny ze strony 

węgierskiej emigracji politycznej i ośrodków opozycji w kraju. Działacze węgierskiej 

emigracji politycznej przebywający w Austrii 12 kwietnia 1919 r. utworzyli Komitet 

Antybolszewicki w Wiedniu (ABC), na którego czele stanął przyszły premier 

Królestwa Węgier, hr. István Bethlen. Do wspomnianego Komitetu należeli węgierscy 

arystokraci, wyżsi oficerowie i finansiści, m.in.: hr. Pál Teleki, który w latach 

późniejszych był dwukrotnym premierem Węgier i założycielem węgierskiego 

skautingu, polityk o orientacji narodowej, Gyula Gömbös, który jako przyszły premier 

Węgier uzależnił kraj politycznie od Niemiec, Antal Sigray, János Pallvicini, Károly 

Huszár863. W swoim programie politycznym opowiadali się oni za przywróceniem na 

Węgrzech monarchii i ponownym zjednoczeniem z Austrią, jak również 

przywróceniem granic Królestwa Węgier sprzed sierpnia 1914 r.864      

W zaistniałej sytuacji politycznej, swoją szansę dostrzegły też krajowe 

środowiska antykomunistyczne. Na wschodzie Węgier, w Aradzie, mieście leżącym we 

francuskiej strefie okupacyjnej hr. Gyula Károlyi utworzył rząd narodowy, następnie 

zaś, w obliczu postępów wojsk rumuńskich, wraz ze współpracownikami przeniósł się 
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 Zob. A. Kovač, Česko-mađarska wojna a jej dôsledky, w: Slovensko a Mađarsko v rokach 
1918-1920. Zborník referátov z konferencie v Michalovciach 14-15.6.1994. Zost. Ladislav Deák, 

Martin: Matica slovenská 1995, s. 121-125. 
863 J. Kochanowski, op. cit., s. 58. 
864 Ibidem. 
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na południe, do opanowanego przez wojska francuskie Szegedu. Dołączyli też do 
niego: minister spraw zagranicznych, Pál Teleki i adm. Miklós Horthy de Nagybánya, 
któremu Károlyi powierzył tekę ministra wojny i misję sformowania Armii Narodowej. 
Jako wyższy oficer b. CK Marynarki Wojennej, Horthy wkrótce stał się 
niekwestionowanym przywódcą obozu konserwatywnego. Admirał Miklós Horthy de 
Nagybánya był doświadczonym wojskowym. Wykazał się talentem dowódczym i 
osobistą odwagą podczas bitwy morskiej w 1917 r. w Cieśninie Otranto. Horthy został 
awansowany do stopnia kontradmirała, został ostatnim głównodowodzącym marynarki 
wojennej Austro-Węgier. Miał doświadczenie w tłumieniu rewolucji – w lutym 1918 r. 
spacyfikował bunt marynarzy w bazie morskiej w Cattaro865. W przeciwieństwie jednak 
do działaczy wiedeńskich grupa szegedyńska – jak ją określano na Węgrzech – nie 
zamierzała jednakże reaktywować monarchii w ramach ponownego związku 
państwowego z Austrią866.  

Wkrótce też do Armii Narodowej zaczęli napływać pierwsi ochotnicy, a jej 
naczelnym kapelanem został franciszkanin o. István Zadravecz, który później był 
biskupem ordynariuszem polowym Armii Węgierskiej. Początkowo oddziały wojskowe 
liczyły 4 tys. żołnierzy, ale ostatecznie w szeregach AN było 25 tys. ludzi. W kraju 
uaktywniły się też cywilne organizacje antykomunistyczne, jak Związek Budzących się 
Węgrów i nacjonalistyczny Węgierski Krajowy Związek Sił Obronnych, do którego 
należało wielu oficerów. W celu zwalczania władzy komunistów antykomunistyczne 
ośrodki polityczne otrzymały finansowe wsparcie ze strony bankierów, sporą ich sumę 
zdobyto też podczas najścia sympatyzujących z nim oficerów na poselstwo Węgierskiej 
Republiki Rad w Wiedniu867.  

Działacze opozycji antykomunistycznej stanęli jednak przed trudnym 
wyzwaniem. Kraj był zagrożony zarówno wewnętrznie przez rządy komunistyczny, jak 
i zewnętrznie przez wojska interwencyjne. Jego siła militarna nie była zdolna do 
pobicia nacierających oddziałów Węgierskiej Armii Czerwonej, ani zatrzymania 
pochodu wojsk rumuńskich. Świadomi tego węgierscy konserwatyści skupili się na 
działalności dyplomatycznej i wyczekiwali na dalszy rozwój sytuacji politycznej, 
unikając konfrontacji zbrojnej z krajami Ententy, gdy tymczasem część polityków 
socjaldemokratycznych nawiązała już kontakty z dowódcami wojsk francuskich i 
brytyjskich stacjonujących w Europie Południowo-Wschodniej868.  

                                                           
865

 M. Patelski, Admirał Miklós Horthy de Nagybánya – kawaler Orderu Wojennego Marii 

Teresy, w: Przyjaźń z tysiącletnim rodowodem. Szkice z dziejów relacji polsko-węgierskich pod 
red. P. Jakóbczyk-Adamczyk i D. Roguta, Bełchatów 2009; por. J. Giziński, Węgierski spór o 

Miklosa Horty'ego, „Rzeczpospolita”, 2-3 czerwca 2012.  
866

 J. Kochanowski, op. cit., s. 58. 
867
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W kraju tymczasem narastał opór. 22 czerwca wybuchł strajk kolejarzy, a dwa 

dni później w Budapeszcie doszło do zbrojnego zrywu zorganizowanego przez 

oficerów, które wsparła Dunajska Flotylla Wojenna i kadeci z elitarnej Akademii 

Wojskowej im. Cesarzowej Ludwiki. Jednak powstanie zostało szybko rozbite, a wielu 

uczestników zostało skazanych na karę śmierci lub więzienie. Komuniści zamierzali 

przeprowadzić publiczną egzekucję pojmanych kadetów, ale zapobiegła jej interwencja 

przedstawiciela włoskiej misji wojskowej w Budapeszcie, Guido Romanelli’ego i 

ostatecznie władze ukarały ich tylko ciężkimi robotami
869

.  

Jednocześnie dyplomaci państw Ententy utrzymywali kontakty polityczne z 

rządem Béli Kuna, próbując skłonić go do wycofania czerwonych wojsk węgierskich ze 

Słowacji poza linię demarkacyjną. Na początku czerwca 1919 r. Ententa grożąc nową 

ofensywą, zażądała od niego spełnienia tego postulatu, w zamian z obiecując rządowi 

rewolucyjnemu rozpatrzyć sprawę jego uczestnictwa w paryskiej konferencji 

pokojowej oraz korektę granic węgierskich
870

.  

Na początku czerwca 1919 r. mocarstwa Ententy rozpoczęły rokowania 

dyplomatyczne z Węgierską Rewolucyjną Radą Rządzącą w Bratysławie. W ramach 

tych kontaktów, 26 czerwca 1919 r. do Preszowa przyjechali przedstawiciele misji 

wojskowej USA, na której czele stał płk Gosman, a w jej skład wchodzili także: płk 

Bankhead, kpt. Wheeler i por. Bayfield. Jej celem było uzgodnienie warunków 

zawieszenia broni i wycofania wojsk węgierskich z terenów Słowacji i Rusi 

Zakarpackiej. Na wieść o przyjeździe misji wielu mieszkańców miasta pospieszyło do 

Czarnego Orła, gdzie odbył się wiec ludności. Podczas przemówienia przewodniczący 

wiecu, Ferenc Szabó stwierdził, że lud słowacki ma prawo do samostanowienia w celu 

uniknięcia „imperialistycznego ucisku”. Dalej Szabó stwierdził, że Słowacy byli 

zdeterminowani w walce za wolność swojej ziemi i będą jej bronić nawet za cenę 

własnego życia. W podobnym tonie wypowiadali się też i inni mówcy na wiecu, m.in. 

Gejza Enzig, który powiedział, że lud słowacki, niezależnie od dalszych losów 

Węgierskiej Republiki Rad będzie kontynuować walkę, dopóty, dopóki z obszaru 

Słowacji nie odejdzie ostatni Czech, przy czym zaznaczył, że osoby, które chcą 

pokojowo pracować, mogą zostać i zamieszkać na Słowacji, ale wichrzyciele zostaną 

zniszczeni. W odpowiedzi płk Bankhead stwierdził, że USA przejawiają wiele 

sympatii, zarówno wobec Węgier, jak i Słowacji i stwierdził, że Słowacy zasługują na 

poparcie Amerykanów w drodze do własnego państwa. Komisarz sprawiedliwości 

SRR, Miklós Ungár oświadczył, że Czechom zależało na sojuszu ze Słowakami, 

ponieważ z jednej strony rzekomo rozpadał im się front, a z drugiej zapowiadali też 
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ogłoszenie w Pradze dyktatury proletariatu, natomiast Andreás Kaczur w imieniu 1. 

dywizji Węgierskiej Armii Czerwonej wezwał uczestników wiecu do obrony SRR pod 

czerwonymi sztandarami871.                

W odpowiedzi na te wezwania, 27 czerwca komendant wojskowy Preszowa 

Béla Dojmán ogłosił rozkaz mobilizacyjny dla mężczyzn z roczników 1874-1901 w 

celu postawienia ich po broń do 30 czerwca 1919 r.
872

. Przywódcy Słowackiej 

Republiki Rad przywiązywali wielką wagę do formowania jednostek Słowackiej Armii 

Czerwonej, zarówno ze względów obronnych, jak i propagandowych. Nie weszły już 

jednak one, jako zwarte oddziały do walk podczas ostatniej ofensywy czerwonych 

wojsk węgierskich, tym bardziej, że sytuacja międzynarodowa WRR była coraz 

bardziej niepewna, a reżim Béli Kuna chwiał się w posadach. Na dodatek komisarz 

spraw zagranicznych SRR, Ferenc Fehér wydał zarządzenie dotyczące okazania przez 

dyplomatów państw obcych (z wyjątkiem wojskowych), przebywających na obszarze 

Słowackiej Republiki Rad listów uwierzytelniających w terminie do dnia 29 czerwca 

1919 r.
873

.    

23 czerwca 1919 r. konferencja pokojowa potwierdziła uzgodnienie z delegacją 

Rumunii, że wojska rumuńskie opuszczą terytorium Węgier, po wycofaniu czerwonych 

wojsk węgierskich ze Słowacji i Rusi Zakarpackiej. 26 czerwca w Bratysławie spotkali 

się pełnomocnicy rządu WRR i CSR w celu uzgodnienia zasad ich wycofania z 

powyższych obszarów. Béla Kun przyjął warunki aliantów, ponieważ potrzebował 

wytchnienia, tak wobec nowej kontrofensywy wojsk Ententy, jak i czasu koniecznego 

do ich przegrupowania do nowej ofensywy. Poza tym ważnym problemem WAC był 

zaciąg ochotniczy – co prawda oddziały ochotników z reguły walczyły mężnie, ale 

krótko, a po zakończeniu walk samorzutnie wycofywały się z frontu, pozostawiając 

luki, których często nie mogły obsadzić nowe i zdyscyplinowane oddziały wojskowe. 

Po osiągnięciu porozumienia rząd Kuna zobowiązał się do wycofania 

oddziałów Węgierskiej Armii Czerwonej z terenów niewęgierskich, głównie ze 

Słowacji i Rusi Zakarpackiej w zamian za powstrzymanie marszu wojsk rumuńskich w 

głąb terytorium węgierskiego, a dywizje serbskie i francuskie nie będą prowadzić 

żadnych operacji wojskowych na Węgrzech. Oznaczało to, że interwencja wojskowa 

Ententy zostanie zatrzymana, a delegaci WRR wezwani na konferencję pokojową do 

Paryża. W sytuacji rozkładu wewnętrznego Węgierskiej Republiki Rad część 

komunistów słowackich snuła plany powołania drugiej Słowackiej Republiki Rad, 

bardziej autonomicznej wobec Węgier. Powodem ich były złudzenia dotyczące 

                                                           
871 M. Ďurišin, Prešov a „Slovenska Radova Republika” (1919), w: Vel’ka doba a jej dôsledky. 

Prešov v 20. rokach 20. staročia, red. P. Švorc i kol., Prešov 2012, s. 92.  
872 M. Chmelárová, Slovenská republika rád: Výber dokumentom, Prešov 1969, s. 104.  
873 M. Ďurišin, op. cit., s. 93. 
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większych szans na uznanie tego państwa na arenie międzynarodowej, jednak wobec jej 

upadku ich plany nie zmaterializowały się, pozostając w sferze politycznych złudzeń874.   

Ze względu na zagrożenie i tak już częściowo okupowanego terytorium Węgier 

Béla Kun po przyjęciu warunków Ententy wydał polecenie dotyczące rozpoczęcia 

wycofywania oddziałów węgierskich ze Słowacji i Rusi Zakarpackiej
875

. Zgodnie z 

uzgodnieniami węgiersko-alianckimi wojska węgierskie miały opuścić okupowane 

obszary do 4 lipca 1919 r., do godziny 0.00. Wraz z nimi odeszli skompromitowani 

przywódcy Słowackiej Republiki Rad, którzy wyjeżdżali w przekonaniu, że była to 

tylko chwilowa porażka i wkrótce powrócą do Słowacji jako rząd robotniczo-chłopski. 

30 czerwca 1919 r. również z Preszowa wyjechali przedstawiciele komunistycznej 

administracji, którzy 1 lipca byli w Koszycach, zaś stamtąd wyjechali na Węgry. Na 

taki rozwój wydarzeń wpłynęła też sytuacja międzynarodowa, która w końcu czerwca 

1919 r. była bardzo niekorzystna dla Węgierskiej Republiki Rad. 28 czerwca Niemcy 

podpisały w Wersalu ciężki dla nich do akceptacji traktat pokojowy z państwami 

Ententy. Był to początek końca dyktatury proletariatu na Węgrzech, a tym samym 

kończyła się trwająca kilka tygodni wojna węgiersko-czechosłowacka. W ostatecznym 

bilansie strat ludzkich przeważyły straty strony węgierskiej, które były następujące: 

 

Źródło strat   Czecho-Słowacja  Węgierska Republika Rad 
 

Polegli i zmarli                   868                        450 

Ranni                                2830         3691 

Chorzy         412                      6977 

Niewiadomo                  1960         1750 

Zaginieni        343           471 

__________________________________________ 

Łącznie:                 7,413      13,339 

 

Jak wynika z powyższych danych Węgierska Republika Rad poniosła starty 

niemal o połowę większe, niż Republika Czechosłowacka876. 

Odwrót wojsk ze Słowacji wzbudził rozgoryczenie w społeczeństwie 

węgierskim, które władze próbowały zrekompensować podjęciem nowej ofensywy na 

froncie rumuńskim. W części Słowacji, zajętej przez wojska węgierskie komuniści 

podjęli próby zorganizowania demonstracji i wieców przeciwko opuszczeniu jej 

terytorium przez Węgrów. W Koszycach, Łuczeńcu (słow. Lučenec, węg. Losonc) i 

Preszowie odbyły się wiece protestacyjne przeciwko tym działaniom politycznym. 

Podczas manifestacji w Preszowie komuniści ogłosili, że chcą: „… samodzielnie 
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305 

kontynuować walkę niezależnie od Węgierskiej Republiki Rad”, co było jednak w 

istniejących warunkach wojennych niewykonalne 877 . Po zakończeniu okupacji na 

Słowację powróciły wojska czechosłowackie, zajmując jej obszar, a wraz z nimi 

wróciła też administracja lokalna, w tym także w Preszowie, gdzie ponownie władzę 

objął żupan dr Pavol Fábry i rozpoczęła się stopniowa normalizacja życia społecznego; 

podobnie było na całym terenie okupowanym przez Węgrów między 10 czerwca a 1 

lipca 1919 r.
878

.  

Pod wpływem procesu wycofywania wojsk węgierskich ze Słowacji i Rusi 

Zakarpackiej rząd rumuński zamierzał zaanektować ziemie zamieszkiwane przez 

etnicznych Rumunów, chcąc zrealizować ideę Wielkiej Rumunii. Kiedy rząd w 

Bukareszcie zażądał od wojsk Węgierskiej Armii Czerwonej złożenia broni, Béla Kun 

zdecydował się na rozwiązanie siłowe, polecając zaatakować wojska rumuńskie. 

Jednocześnie zaapelował do „międzynarodowego proletariatu” o zorganizowanie 21 

lipca powszechnego strajku w imię solidarności z Węgierską Republiką Rad i Rosją 

Sowiecką. Apel ten nie przyniósł jednak spodziewanych efektów, a w przeddzień 

strajku, 20 lipca wojska węgierskie rozpoczęły nową ofensywę w Siedmiogrodzie 

przeciw wojskom rumuńskim, przekraczając Cisę, która była jednak ostatnią, 

rozpaczliwą próbą ratowania pozycji kierownictwa Węgierskiej Republiki Rad
879

.  

Po początkowych sukcesach, uderzenie całkowicie załamało się, ponieważ 

żołnierze nie mieli już ochoty do walki. Rumuni skutecznie kontratakowali, forsując 

Cisę i wkrótce też dotarli na odległość 30 km od Budapesztu. Ostatnią szansą, jaką 

widzieli dla siebie radykałowie komunistyczni było obalenie rządu Béli Kuna i 

przejęcie władzy przez Tibora Számuely`ego, jednak próba zamachu stanu nie 

powiodła się. Wobec beznadziejnej sytuacji politycznej, 1 sierpnia 1919 r. rząd 

komunistyczny podał się do dymisji, władzę w kraju chwilowo przejęli działacze 

związkowi i socjaldemokraci. 3 sierpnia 1919 r. do stolicy Węgier wkroczyły bez walki 

wojska rumuńskie, biorąc udany rewanż za zdobycie przez wojska austro-węgierskie 

Bukaresztu w grudniu 1916 r. 880 . Po 133 dniach na Węgrzech zakończył się 
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 Mimo podpisania w 1883 r. tajnego układu sojuszniczego z Niemcami i Austro-Węgrami w 
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wojska rumuńskie zaatakowały Siedmiogród i wkrótce zostały wsparte przez oddziały rosyjskie, 

jednak stosunkowo słabe siły austro-węgierskie nie były w stanie go obronić, dlatego też z 
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eksperyment marksistowsko-leninowski. Béla Kun i jego współpracownicy zdołali 

uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny i dzięki życzliwości austriackiego rządu 

socjaldemokratycznego, pod osłoną włoskiej misji wojskowej wyjechali do Wiednia. 

Początkowo zostali oni internowani, jednak pod wpływem nacisków politycznych 

agentów Kominternu w Wiedniu zostali wkrótce zwolnieni i rząd Austrii pozwolił im 

wyjechać z kraju, co Kun wykorzystał i powrócił do rewolucyjnej Rosji
881

. Jednak nie 

wszyscy mieli taką możliwość, np. Tibor Szamuely, który usiłował zbiec do Austrii 

samochodem został zatrzymany na granicy i zastrzelony, chociaż inna wersja mówi o 

samobójstwie
882

. Na Węgrzech rozpoczął się okres stopniowej stabilizacji politycznej, 

jednak jego początkiem był odwet władz i społeczeństwa za kilka miesięcy czerwonej 

dyktatury zwany białym terrorem. 

 

6.2 Sytuacja społeczno-polityczna na Węgrzech po zdławieniu rewolucji. 

Odbudowa monarchii i stabilizacja systemu politycznego pod rządami adm. 

Miklosa Horthy`ego 

 

Pierwsze działania na rzecz przywrócenia na Węgrzech porządku 

przeprowadziły dwa krótkotrwałe rządy socjaldemokratów. Po samorozwiązaniu 1 

sierpnia 1919 r. Węgierskiej Rewolucyjnej Rady Rządzącej w Budapeszcie objął 

władzę gabinet działacza związków zawodowych, Gyuli Peidla i socjaldemokratów, 

                                                                                                                                                            

odsieczą przyszły im wojska niemiecko-bułgarsko-tureckie. W efekcie walk, na przełomie 1916 

i 1917 r. 2/3 obszaru Rumunii zalazła się pod okupacją wojsk Państw Centralnych, a rząd 

ewakuował się do Jassów – zob. J. Demel, Historia Rumunii, Warszawa-Wrocław 1986, s. 354. 

O próbach pozyskania ludności rumuńskiej w Siedmiogrodzie, jego historii w okresie I wojny 

światowej i rokowaniach w Aradzie ukazało się kilka publikacji – zob. Z. Szász, Siedmiogród 

trzech narodów w połowie XIX i na początku XX stulecia, w: Węgrzy, Polacy a ich sąsiedzi, red. 

I. D. Molnár, Warszawa 1990, s. 29-44; por. K. Szokolay, Wewnętrzne konflikty odnowy 

społecznej i narodowej myśli politycznej na Węgrzech w latach 1917-1919, w: ibidem, s. 99-

107; na temat pertraktacji w Aradzie – zob. też: T. Kopyś, Rokowania węgiersko-rumuńskie w 

Aradzie, w: Wielokulturowość, tożsamość narodowa, mniejszości na Węgrzech i w Polsce. 

Język-literatura-kultura, red. E. Fórián, Debreczyn 2004, s. 345-357. 
881

 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej: MSZ) 

2/322/0/2287, k. 17: Referat informacyjny z 1 V 1920. Béla Kun pozostał aktywnym komunistą 

do końca swych dni – w 1920 r. uczestniczył w rosyjskiej wojnie domowej, biorąc udział w 

walkach o Krym, gdzie zasłynął z licznych zbrodni ludobójstwa w stosunku do wziętych do 

niewoli żołnierzy i oficerów oddziałów gen. Piotra Wrangla. Działalność wywrotową z ramienia 

Kominternu prowadził też w Niemczech, jednak ostatecznie osiadł w ZSRR, gdzie pod koniec 
lat trzydziestych padł ofiarą stalinowskich  czystek i został rozstrzelany w 1938 lub 1939 r. – 

zob. G. Borsányi, The Life of a Communist Revolutionary: Béla Kun, Atlantic Research and 

Publications 1993. 
882

 Zob. T. Szamuely Alarm! - ausgewählte Reden und Aufsätze, Berlin 1959; por. A. Szepal, Les 

133 jours de Béla Kun, Paris 1959. Wersję o samobójstwie znajdujemy w Czarnej księdze 

komunizmu – zob. Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror i prześladowania, Warszawa 

1999, s. 260. 
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wśród których byli m.in. Sándor Garbai i Károly Peyer. Jednak 6 sierpnia jego rząd 
został obalony przez mniej radykalnego polityka i przemysłowca, Istvána Friedricha883.  

Nowe władze uwolniły więźniów politycznych oraz unieważniły najważniejsze 
dekrety reżimu komunistycznego, a ziemia, znacjonalizowane przez komunistów 
kamienice, fabryki, banki i przedsiębiorstwa powróciły w ręce ich prawowitych 
właścicieli. Władze zlikwidowały też Rady Delegatów i trybunały rewolucyjne, 
rozwiązały Węgierską Armię Czerwoną i Czerwoną Straż. Sądy węgierskie orzekły też 
pierwsze wyroki na zbrodniarzach komunistycznych i ponad 100 osób, 
odpowiedzialnych za prześladowania skazano na karę śmierci, z czego wykonano 74 
egzekucje. Na szubienicy zawiśli m.in.: przywódca „Chłopców Lenina” – József 
Cserny, szef „węgierskiej Czeki” – Otto Korvin, Árpád Kohn-Kerekes, dowódca 
jednego z oddziałów milicji Szamuely’ego – Ferenc Gombos, a także jeden z 
moskiewskich ojców Węgierskiej Partii Komunistycznej i członek trybunału 
rewolucyjnego – Laszlo Jenö. Jednak rząd napiętnował też hr. Michlay Kroly`ego 
uznając, że swoimi działaniami i decyzjami politycznymi utorował komunistom drogę 
do władzy, doprowadzając do interwencji zbrojnej wojsk Ententy. W okresie rządów 
regenta Miklosa Horthy’ego, za błędne decyzje polityczne, podjęte na przełomie 1918 i 
1919 r. został pozbawiony majątku, zaś w 1923 r. sąd oskarżył go zaocznie o zdradę 
stanu, przez co nie mógł powrócić do kraju w okresie rządów Horthy`ego – z pobytu na 
emigracji wrócił na Węgry dopiero w 1946 r.884.  

Nie każdy przestępca komunistyczny poniósł śmierć w majestacie prawa. Wiele 
osób związanych z czerwonym reżimem i odpowiedzialnych za ludzką krzywdę zginęło 
wskutek samosądów lub z rąk nadciągających żołnierzy Armii Narodowej Horthy’ego. 
Zbrodnie popełnione przez komunistów generowały nieodpartą chęć odwetu, a 
sprzyjało temu panujące na prowincji bezprawie. Chłopi chwytali komunistycznych 
funkcjonariuszy i sami się z nimi rozprawiali, ale często też reakcja niektórych „białych 
oddziałów” przekraczała dopuszczalne normy. Rozstrzeliwano aktywistów lewicowych 
i sympatyków obalonego reżimu. Zdarzało się, jednak, że zabijano osoby niewinne, 
ponieważ w warunkach fizycznej rozprawy z komunistami wystarczyło podejrzewane o 
sprzyjanie ich dyktaturze, aby zginąć lub trafić do więzienia.   

Dotkliwie dały się we znaki zwolennikom lewicy samodzielne oddziały 
radykalnych nacjonalistów. Jednym z nich był oddział pod dowództwem kpt. Pál’a 
Prónay’a, który jeszcze w okresie istnienia Węgierskiej Republiki Rad rozpoczął 
własną wojnę z komunizmem. Widząc grozę i okrucieństwa rewolucji, sięgnął po 
brutalne środki, tworząc w Szegedzie „ośrodek przesłuchań”, w którym były 
przetrzymywane i torturowane osoby podejrzewane o sympatie komunistyczne. 
Żołnierze oddziału kpt. Prónay’a przeszukiwali całą prowincję w poszukiwaniu 
komunistów i sprzyjających im osób, karząc też chłopów buntujących się przeciwko 

                                                           
883 J. Kochanowski, op. cit., s. 6. 
884 W. Felczak, op. cit., s. 307-308. 
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powrotowi właścicieli ziemskim na swoje majątki. Podczas rajdów szczególnie nękano 
Żydów, niektórych zabijając, a od bogatszych żądając okupu. Prónay kontynuował 
swoją działalność również po klęsce WRR, a jego żołnierze pod względem 
okrucieństwa dorównywali komunistom885. Trzeba jednak podkreślić, że tego rodzaju 
incydenty stanowiły margines i nie były elementem całościowego planu Horthy’ego. 
Jako konserwatysta, adm.  Horthy dążył do restauracji prawa i porządku społecznego i 
nie zamierzał wszczynać nowych prześladowań, dlatego też grasujące oddziały 
radykałów zostały ostatecznie rozwiązane przez nowe władze węgierskie886.  

Przeciwko porewolucyjnym gwałtom politycznym i nadużyciom występował 
Kościół katolicki, który sam przecież wiele wycierpiał podczas rewolucji. Biskup 
Ottokár Prohászka stanowczo potępiał przemoc. Jako alternatywę oferował naukę 
Kościoła, zgodną z Chrystusową zasadą „Zło dobrem zwyciężaj”. Jednak 
komunistyczna propaganda przyczyniła się do tego, że niektórzy historycy wciąż 
powtarzają, że liczba ofiar „białego terroru” lat 1919-1921 wynosi 5 tys. zabitych i 
zaginionych, w rzeczywistości jest ona jednak niższa i oscyluje w granicach od 1,5 tys. 
do 2 tys. osób. Otwartą kwestią pozostaje jeszcze sprawa, ilu pośród zabitych i 
„zaginionych”, stanowią ofiary wojsk rumuńskich, które także wyłapywały 
rewolucjonistów, bądź osoby, które uciekły w tym czasie z Węgier. Po likwidacji WRR 
od 40 do 70 tys. uczestników rewolucji zostało uwięzionych za działalność 
komunistyczną887.  

Również kierownicza rola komunistów żydowskich w rewolucji węgierskiej 
wywołała silne nastroje antyżydowskie i ściągnęła na tę grupę narodową represje 
władz, chociaż węgierski minister obrony, gen. Károly Soós stwierdził w 1920 r.: „Nie 
zabijać mi zbyt wielu Żydów, gdyż z tego powodu mogą również powstać szkody”888, co 
najwidoczniej odnosiło się do możliwych oskarżeń o antysemityzm, które wysuwały 
środowiska syjonistyczne pod adresem Węgier. Pamięć o niesławnej roli żydowskich 
towarzyszy w 1919 r. odbiła się negatywnie na relacjach węgiersko-żydowskich 
zarówno w całym okresie międzywojennym, jak i podczas drugiej wojny światowej i 
hitlerowskiego Holokaustu. Znaczna część Węgrów przyjęła go, jako „oczyszczenie 
cudzymi rękami” kraju z Żydów, traktując ich w retrospektywnej pamięci zbiorowej, 
jako rozsadników sowieckiego komunizmu nie zawsze zasadnie. 

                                                           
885

 Jedną z „łagodniejszych tortur” stosowaną przez ludzi Prónay'a było przywiązanie ofiary do 

żłoba i nakazanie jej zjedzenia siana – zob. Rewolucja komunistyczna na Węgrzech w 1919 roku 
-  http://historieodklamane.salon24.pl/438523,rewolucja-komunistyczna-na-wegrzech-w-1919-r 

[dostęp: 28 I 2013]. 
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 K. Mórawski, Rewolucja węgierska 1919 roku, Warszawa 1965, s. 83. 
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 Zob. A. Witkowicz, Wokół terroru białego i czerwonego 1917-1923, Warszawa 2008, s. 130-

131.   
888 Zob. R. Fischer, Entwicklungsstufen Gegenrevolution Und Restaurartionsversuche in Ungarn 
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Zarówno rządy w Budapeszcie, jak i w Szegedynie, na którego czele 12 lipca 
1919 r. stanął Dezső Ábrahám nie miały realnej władzy, jedyną siłą były liczące 4 tys. 
żołnierzy oddziały Armii Narodowej pod dowództwem adm. Horthy`ego, dla których 
najważniejszą sprawą było zachowanie integralności terytorialnej Węgier i ich obrona 
przed ewentualnym kolejnym atakiem wojsk rumuńskich. Jego pozycja polityczna i 
wojskowa umocniła się, kiedy podporządkował sobie stacjonujące na zachodzie Węgier 
w Siófók nad Balatonem oddziały wojskowe barona Antal’a Lehár’a i połączył je z 
oddziałami Armii Narodowej. Jako jej dowódca Horthy zyskał poparcie Ententy, której 
zależało na stabilizacji sytuacji, podejmując rozmowy z dowódcami wojsk rumuńskich, 
amerykańskich, włoskich, angielskich i francuskich, które dotyczyły sytuacji 
politycznej po obaleniu rządu komunistycznego. W ich wyniku Ententa uznała rząd 
Istvána Friedricha, rezydujący w Budapeszcie, zajętym przez wojska rumuńskie. 

Jednak rząd Friedricha nie miał wielkiego poparcia politycznego, szybko też 
doszło do sporu politycznego z Horthym na tle niemożliwości opanowania kryzysu 
porewolucyjnego w kraju, dlatego też konieczna była mediacja, której podjął się 
przybyły 23 października 1919 r. do Budapesztu brytyjski dyplomata, sir George Clerk. 
W wyniku rozmów ustalono: powołanie koalicyjnego rządu, utrzymanie systemu 
demokracji parlamentarnej, w tym tajnych i powszechnych wyborów do parlamentu, 
uzgodniono też powołanie nowego rządu, na którego czele miał stanąć polityk 
Katolickiej Partii Ludowej, zaś Horthy obiecał aliantom i partiom węgierskim, że nie 
będzie dążył do dyktatury. W zamian kraje Ententy zobowiązały się do wycofania z 
centralnej części Węgier, w tym Budapesztu wojsk rumuńskich, uznania nowego rządu, 
który wyśle delegację na rokowania pokojowe i zniesienia blokady gospodarczej 
kraju889.          

15 listopada 1919 r. wojska rumuńskie zaczęły wycofywać się z Budapesztu, a 
16 do stolicy wkroczyły oddziały Armii Narodowej, a sam admirał Horthy wjechał do 
centrum miasta na białym koniu. Zgodnie z ustaleniami z rozmów Friedrich-Horthy z 
października, 24 listopada 1919 r. został powołany rząd koalicyjny pod prezesurą 
Károly Huszára, do którego weszli politycy Partii Socjaldemokratycznej, utworzonego 
25 października Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego oraz połączonej Partii 
Drobnych Rolników i Robotników. Jednak różnice w gabinecie były znaczne, dlatego 
16 stycznia 1920 r. wystąpili z niego socjaldemokraci, a lewica ogłosiła bojkot 
wyborów parlamentarnych, odbywających się 25 stycznia które wygrali drobni rolnicy, 
zdobywając 40 proc. głosów i 79 mandatów, na drugim zaś miejscu byli narodowi 
chrześcijanie, którzy zdobyli 35,1 proc. głosów i 74 mandaty890.  

Po likwidacji rewolucji komunistycznej najważniejszym zadaniem parlamentu 
było rozliczenie kraju z przeszłością i reforma ustrojowa. Okres między 31 
października 1918 a 1 sierpnia 1919 r. uznano za niebyły z prawnego punktu 
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 Ibidem. 
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 Ibidem, s. 64. 
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widzenia 891 . Państwo węgierskie nawiązywało prawnie do sytuacji sprzed rozpadu 
Austro-Węgier, utrzymując jednak w mocy rozwiązanie unii państwowej z Austrią z 16 
listopada 1918 r. Powrócono jednak do ustroju monarchicznego, ponieważ forma 
republikańska skompromitowała się w czasie istnienia Węgierskiej Republiki Rad. 
Jednak powrót dawnej dynastii do władzy nie wchodził w grę, ponieważ nie zgodziłyby 
się na to zarówno państwa Ententy, jak i węgierskie elity, dlatego też parlament wybrał 
rozwiązanie kompromisowe: Węgry miały być monarchią na zasadzie regencji, czyli 
władzy królewskiej „w zawieszeniu”892. 20 marca 1920 r. parlament – obradujący jako 
Zgromadzenie Narodowe – dokonał wyboru regenta „na czas nieokreślony”. Wśród 
dwu kandydatów – Miklósa Horthy`ego i hr. Alberta Apponyiego regentem został adm. 
Miklos Horthy, który otrzymał 141 głosów, a kontrkandydat, Apponyi – 131; na 
Węgrzech rozpoczęły się jego autorytarne rządy, trwające do października 1944 r.893. 

Pierwszoplanową sprawą w polityce państwa węgierskiego na początku rządów 
adm. Miklósa Horthy`ego było zawarcie traktatu pokojowego z państwami Ententy. 
Powojenne Węgry zostały potraktowane przez aliantów jako państwo pokonane, gdyż 
jako państwo przed 1918 r. stanowiły część dualistycznej monarchii habsburskiej. 
Mimo usilnych starań, podejmowanych na przełomie 1918 i 1919 r., nie udało się 
uratować integralności Krajów Korony Św. Stefana, a jawna nieprzychylność koalicji 
wobec Węgier okazała się najbardziej widoczna w podpisanym traktacie pokojowym. 
6 maja 1920 r. Rada Najwyższa Konferencji Pokojowej uznała tekst traktatu dotyczący 
Węgier za ostateczny, przekreślając nadzieje delegatów na poprawę sytuacji.  

Traktat został zawarty 4 czerwca 1920 roku między Węgrami a 17 państwami 
Ententy, choć najważniejszą rolę odegrały główne mocarstwa: USA, Wielka Brytania, 
Francja, Włochy i Japonia. Ponadto sygnatariuszami byli też wysłannicy: Belgii, Chin, 
Kuby, Grecji, Nikaragui, Panamy, Polski, Portugalii, Rumunii, Królestwa Serbów, 
Chorwatów i Słoweńców (SHS), Syjamu i Czechosłowacji. Stronę węgierską miała 
reprezentować delegacja złożona z hrabiego Alberta Apponyiego, Istvána Bethlena i 
Pála Telekiego wysłana do Paryża już w styczniu 1920 r. Jednak hrabia Apponyi nie 
został dopuszczony do obrad, a misja mająca na celu zmienienie projektu traktatu 
pokojowego tak, aby tereny zamieszkane w większości przez Węgrów zostały zawarte 
w przyszłych granicach nie przyniosła skutku. Nie zgodzono się także na projekt 
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 Ibidem. 
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 Jako regent, adm. Miklós Horthy miał prawo inicjatywy ustawodawczej, jednak bez 

stanowienia prawa, które pozostawiono parlamentowi – Zgromadzeniu Narodowemu, był 
wprawdzie naczelnym dowódcą armii, ale nie mógł samodzielnie wypowiadać wojny, ani też 

używać wojsk poza granicami kraju, reprezentował kraj na zewnątrz, ale układy zawierane z 

państwami obcymi musiały być zatwierdzane przez Zgromadzenie Narodowe, mianował i 

przyjmował ambasadorów oraz zwoływał parlament, ale bez prawa jego rozwiązywania, z 

wyjątkiem długotrwałej niezdolność do pracy i to pod warunkiem rozpisania wyborów w takim 
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311 

przeprowadzenia na tych terenach plebiscytów – głównie za sprawą państw ościennych, 

zaniepokojonych tym, że ludność terenów zamieszkanych głównie przez Węgrów 

opowiedziałaby się za przynależnością do Węgier. Po podaniu się Apponyiego do 

dymisji, w imieniu Węgier traktat został podpisany przez Gastona de Bénard – Ministra 

Pracy i Opieki Społecznej oraz Alfreda Drasche-Lazar de Thorda. Treść dokumentu 

zawarto w ponad 350 artykułach i podzielono na 13 części.   

Głównym postanowieniem traktatu było zakończenie wojny i ustalenie nowych 

granic Węgier. W wyniku podpisanego traktatu pokojowego z Trianon Węgry utraciły 

2/3 swojego wcześniejszego terytorium oraz 3/5 ludności. W wyniku jego postanowień 

co trzeci etniczny Węgier znalazł się poza granicami kraju. Terytorialnie na „rozbiorze” 

Zalitawii zyskało sześć państw. Największe zdobycze przypadły w udziale Rumunii, 

której przyznano cały Siedmiogród (Transylwanię) – prawie 103 tys. km2 powierzchni z 

ponad 5 mln. mieszkańców. Duże zdobycze terytorialne uzyskało także Królestwo 

Serbów, Chorwatów i Słoweńców: ponad 60 tys. km
2
 (z czego ponad 42 tysiące km

2
 

składało się na Chorwację, a około 2000 km
2
 na Vajdaság, czyli Wojwodinę). 

Równocześnie Królestwo SHS zyskało ponad 4 mln. ludności. Niewiele mniej zyskała 

Czechosłowacja: ponad 62 tys. km
2
 powierzchni zamieszkanej przez 3,5 mln ludzi, 

4000 km
2
 i 30,000 mieszkańców (tzw. Burgenland) znalazło się w Austrii, a zaledwie 

21 km2 przyznano Włochom. Z obszaru Wielkich Węgier Polska uzyskała obszar 

liczący 589 km2 na Spiszu i Orawie. W wyniku traktatu Węgry utraciły łącznie 72 proc. 

przedwojennego terytorium kurcząc się z 325,000 km2 do 93,000 km2) i 62 proc. 

ludności – z 21 do 8 mln.894. 

Nowe granice zostały wyznaczone szczegółowo w samym tekście traktatu, a 

także na załączonej mapie. Do ich wytyczenia w terenie wyznaczono siedmioosobowe 

komisje, które składały się z pięciu delegatów państw Ententy, delegata Węgier oraz 

zainteresowanego państwa ościennego. Powojenne Węgry z państwa wielonarodowego 

stały się krajem prawie jednolitym etnicznie, w którym rdzenni Węgrzy stanowili 89,6 

proc. ludności. Drugą pod względem liczebności grupą byli Niemcy (6,9 proc.), a 

trzecią – Słowacy (1,8 proc.). Rozbiór ziem Zalitawii, które tworzyły obszar Królestwa 

Węgierskiego w ramach dualistycznej monarchii habsburskiej został odrzucony przez 

społeczeństwo węgierskie. Jednakże – jak słusznie zauważył Radosław Zenderowski: 

„To, co Węgrzy interpretują w kategoriach narodowego upokorzenia i dramatu, (np. 

Trianon 1920), Słowacy widzą kategoriach wyzwolenia i szczęśliwego końca procesu 

prowadzącego do narodowej zagłady”, czyli końca ich wynarodowienia przez politykę 

madziaryzacji władz węgierskich
895

. Przedstawianie spraw narodowościowych na 

Węgrzech jest istotne, ponieważ miały one duże znaczenie dla państw Ententy. 

                                                           
894

 Ibidem, s. 319-320; zob.: L. Déak, Mađarská politika v čase prípravy mierovej zmluvy (1919-

1920), w: Slovensko a Mađarsko…, op. cit., s. 149-159.   
895  R. Zenderowski, Nad Tatrami błyska się...: słowacka tożsamość narodowa w dyskursie 

politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004), Warszawa 2007, s. 363. 
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Koalicjanci uznali bowiem za kluczową w wyznaczaniu granic zasadę samostanowienia 

narodów. Jednakże wszędzie, gdzie było to możliwe, nie tylko zastosowano zasady 

etniczne na niekorzyść Węgrów, lecz również odstąpiono od nich, gdy działały na ich 

korzyść. Kryterium etnicznym kierował się także minister spraw zagranicznych w 

rządzie Miklósa Horthyego, Pál Teleki, gdy próbował ratować przynajmniej częściową 

integralność terytorialną państwa, przygotowując na potrzeby delegacji pokojowej 

mapę, na której zaznaczono strukturę narodowościową terenów historycznych Węgier. 

Państw Ententy nie udało się jednak przekonać do zmiany planowanych granic, czego 

wynikiem stał się problem licznej mniejszości węgierskiej w krajach sąsiednich: w 

sumie 3 mln. Węgrów pozostało za granicami: najwięcej w Rumunii – 1,7 mln., w 

Czechosłowacji 1,06 mln., w Jugosławii 558,000 i w austriackim Burgenlandzie 26,000 

Węgrów896. 

Potrianońskie Węgry zostały zobowiązane do przestrzegania wszelkich praw 

mniejszości narodowych, pomimo tego, że z państwa ościenne dyskryminowały 

Węgrów, którzy znaleźli się na ich terytorium, m.in. poprzez takie ustalanie granic 

administracyjnych, aby nigdzie nie stanowili oni większości, zamykanie szkół z 

językiem węgierskim czy zakładanie nowych wsi o ludności niewęgierskiej na terenach 

rdzennie węgierskich. Traktat zawierał także szczegółowe wytyczne w innych 

kwestiach. Między innymi ustalono, że teren po prawej stronie Dunaju (okolice 

Bratysławy), który przypadł Czechosłowacji, ma zostać zdemilitaryzowany, natomiast 

w sprawie stosunków węgiersko-włoskich zobowiązano Węgry do bezpłatnego 

przekazania Palazzo Venezia w Rzymie władzom włoskim, a także do zwrotu (w ciągu 

trzech miesięcy) wagonów włoskich, które podczas działań wojennych znalazły się na 

terytorium państwa węgierskiego. Inne postanowienia obejmowały m.in. zapis, w 

którym państwo węgierskie zrzeka się wszelkich praw własności do dóbr ambasady 

Austro-Węgier w Syjamie oraz przekazuje je tamtejszym władzom. Traktat trianoński 

zakładał też dużą rolę Ligi Narodów, np. każde państwo członkowskie mogło zwrócić 

jej uwagę na łamanie postanowień traktatu przez Węgry. 

Jako państwo, Węgry straciły również na znaczeniu militarnym i gospodarczym 

ważnym postanowieniem był nakaz demobilizacji sił węgierskich do 35 tysięcy 

żołnierzy i oficerów oraz pozbawienie armii ciężkiej artylerii, czołgów i lotnictwa. 

Utrata 2/3 terytorium wywarła też negatywny wpływ na gospodarkę okrojonego kraju, 

gdyż poza wytyczonymi granicami pozostała prawie połowa (49,5 proc.) przemysłu 

hutniczego, prawie 20 proc. maszynowego, ponadto 47 proc. ceramicznego, ponad 50% 

skórzanego, aż 61 proc. tekstylnego oraz 78 proc. przemysłu papierniczego i 

drzewnego. Gospodarka nie mogła prawidłowo funkcjonować – m.in. ze względu na 

brak surowców w nowych granicach pozostało zaledwie 11 proc. przedwojennych 

zasobów rud żelaza. Mniej o 2/3 było także zboża. Powyższe czynniki spowodowały 

spadek produkcji do 1/3 poziomu sprzed 1914 roku. Na pogorszenie sytuacji 

                                                           
896 J. Kochanowski, op. cit., s. 68. 
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finansowej państwa wpłynęło również obciążenie Węgier wysokimi reperacjami 

wojennymi, których wielkość ustalono w 1923 r. na 200 mln. złotych koron897. 

Jednak Węgry nie pogodziły się z tak wielkimi stratami terytorialnymi, dlatego 

też podstawowym zadaniem węgierskiej polityki zagranicznej w okresie 

międzywojennym była rewizja postanowień traktatu trainońskiego
898

. Stąd wiodła 

prosta droga do zbliżenia z pokonanymi w 1918 r. Niemcami, które również nie 

pogodziły się z klęską wojenną 1918 r. i wieloma konsekwencjami traktatu 

wersalskiego, w tym utratą znacznych obszarów na rzecz Polski, Francji i Danii. 

Podobnie jak rok wcześniej Niemcy, tak i Węgrzy przyjęli postanowienia traktatu 

trianońskiego jako upokorzenie dumy narodowej. Z okazji podpisania traktatu 

pokojowego w Trianon 4 czerwca 1920 r. władze ogłosiły w całym kraju żałobę 

narodową: „bito w dzwony, komunikację wstrzymano na pięć minut, zamknięto sklepy, 
szkoły i uniwersytety, flagi na państwowych gmachach opuszczono do połowy 
masztów”899

. Atmosfera panująca na Węgrzech po 1920 r. uwidoczniła się również we 

wprowadzeniu obowiązku odmawiania w szkołach przez uczniów „narodowej 

modlitwy” o następującej treści: 

 
Wierzę w Boga, w Ojczyznę, w wiecznej prawdy trwanie, 

Że sprawiedliwości zadość się stanie, 
Wierzę w dawnych Węgier świetne zmartwychwstanie900. 

 

Wśród Węgrów popularne stały się też zawołania w rodzaju „nem, nem, soha!” 

(„nie, nie, nigdy!”) i „igazságot Magyarországnak” („sprawiedliwości Węgrom!”). 

Początkowo jednak były one zbyt słabe, aby móc siłą wprowadzić w życie powyższe 

hasła. Z tego powodu działania rewizjonistyczne prowadzono w dyplomacji, oscylując 

między współpracą z faszystowskimi Włochami i nazistowskimi Niemcami a 

poszukiwaniem porozumienia z rządem Wielkiej Brytanii. Pewnym sukcesem można 

nazwać jedyny przeprowadzony wówczas plebiscyt dotyczący miasta Sopron i okolic, 

który zakończył się jego przyłączeniem w grudniu 1921 do Węgier. Niezadowolenie 

Węgrów z bardzo surowych postanowień ustalonych w Trianon oraz spowodowana tym 

chęć rewizji przyczyniły się do zachwiania „ładu wersalskiego” 901 . Pierwszym 

poruszeniem władz naruszającym traktat było wprowadzenie na Węgrzech we wrześniu 

1938 r. powszechnego obowiązku służby wojskowej. Następnie zostały częściowo 

zaspokojone żądania terytorialne – na mocy tzw. pierwszego arbitrażu wiedeńskiego 2 

                                                           
897 M. Kitchen, op. cit., s. 130. 
898 D. Rapant, Madziaryzacja, Trianon, rewizja i demokracja, w: Kwestia słowacka w XX wieku, 

Gliwice 2002, s. 97-114. 
899

 J. Kochanowski, op. cit., s. 67. 
900

 Ibidem. 
901  Zob. J. Valenta, Trianovská mírová smlouva a začátky mađarského revisionismu, w: 

Slovensko a Mađarsko…, op. cit., s.160-173.   
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listopada 1938 r. faszystowskie Włochy i nazistowskie Niemcy rozsądziły spór między 

Węgrami i Czechosłowacją na korzyść tych pierwszych – Węgry odzyskały 

południową Słowację z Koszycami (Kassa) i zachodnią część Ukrainy Zakarpackiej z 

Użhorodem (Ungvár). Z kolei w wyniku drugiego arbitrażu wiedeńskiego, zawartego w 

sierpniu 1940 r. do Węgier wrócił północny Siedmiogród
902

. 

 Ogólna ocena traktatu w Trianon jest negatywna, lecz miał on także dla Węgier 

skutki pozytywne. Najważniejszym z nich było ich uznanie przez społeczność 

międzynarodową za suwerenne i niepodległe państwo. Poza tym, istnieją różne opinie 

na temat, czy postanowienia zawarte w tekście dokumentu były dyktatem mocarstw czy 

jedynie usankcjonowaniem stanu faktycznego, gdyż wszystkie niewęgierskie 

narodowości zamieszkujące Zalitawię opowiedziały się za samostanowieniem i 

proklamowały własne państwa903. Nie zmienia to faktu, że uchwalony w pałacu Grand-

Trianon traktat był – jak zauważył Piotr Wandycz „… najbardziej drakoński ze 

wszystkich traktatów zawartych po pierwszej wojnie światowej”
904

. 

Cena, jaką zapłacili Węgrzy za obalenie komunizmu nie wydaje się zbyt 

wysoka. Upokorzenie, które przeżyli z powodu kilkumiesięcznej okupacji rumuńskiej i 

rekwizycje dokonane przez wojska rumuńskie, były z pewnością mniej dotkliwe, niż 

ewentualna dłuższa dyktatura Béli Kuna. Ostatecznie rządy admirała Miklósa 

Horthy`ego zaakceptowali zarówno prohabsburscy arystokraci katoliccy z zachodniej 

części Węgier, jak i antyhabsburscy protestanci ze wschodniej części kraju; cieszył się 

też poparciem głównych partii i stronnictw politycznych – chrześcijańskich 

narodowców, ludowców i socjaldemokratów. Owo poparcie było bardzo istotne dla 

nowych władz węgierskich, tym bardziej, że nad Europą wciąż krążyło złowieszcze 

widmo bolszewizmu, a kolejnym krajem na sowieckim celowniku była odrodzona 

Polska. Na polu walki z komunizmem zaistniały duże możliwości współpracy władz 

węgierskich z Polską.     

 

6.3 Polska i Polacy wobec rewolucji komunistycznej na Węgrzech. Stosunki 

polsko-węgierskie w latach 1918-1920 

 

W kontekście węgierskiej rewolucji komunistycznej należy wspomnieć o 

stosunkach polsko-węgierskich lat 1918-1920 i o udziale polskich komunistów w 

rewolucji węgierskiej 1919 r., którzy byli pewni, że broniąc rewolucji węgierskiej, 

walczą równocześnie o socjalizm w Polsce. Większość z nich była od lat związana z 

radykalną lewicą (SDKPiL, PPS-Lewica), część uciekła z Rosji do Austro-Węgier 

przed represjami carskiej policji bezpieczeństwa – Ochrany, niektórzy brali udział w 
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 S. Figiel, Problem mniejszości narodowych w rumuńskim Siedmiogrodzie w latach 1919-

1945, w: Płaj. Almanach karpacki, 2004, nr 28. 
903 W. Felczak, op. cit., s. 320.  
904 Zob. P.S. Wandycz, Cena wolności, Kraków, 2003. 
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przewrocie bolszewickim 1917 r., a pozostali należeli do emigracji zarobkowej lub 
zostali przymusowo ewakuowani z Galicji w 1915 r.; polska kolonia na Węgrzech 
liczyła około 30 tys. osób905.  

Po proklamowaniu Węgierskiej Republiki Rad, przebywający na Węgrzech 
komuniści polscy utworzyli Węgierską Grupę Komunistycznej Partii Robotniczej 
Polski, rozpoczynając też agitację rewolucyjną wśród polskich robotników, jeńców b. 
armii rosyjskiej i powracających do kraju żołnierzy b. C.K. Armii. Z ich inicjatywy 
rozpoczął się też werbunek do Węgierskiej Armii Czerwonej, natomiast w kwietniu 
1919 r. wydali oni pierwszy numer polskojęzycznej „Czerwonej Gazety”. W akcji 
wyróżniał się Edmund Semil, ps. „Milski”, który był członkiem SDKPiL, a w 1917 r. 
uczestnikiem przewrotu bolszewickiego. Dużą aktywność przejawiał też Józef Rotstadt 
- „Krasny”, również członek SDKPiL, który w grudniu 1918 r. współorganizował 
Warszawską Radę Delegatów Robotniczych, a na Węgry przybył w maju 1919 r., jako 
delegat KPRP906.  

Polacy wstępowali też do batalionów robotniczych przy macierzystych 
fabrykach lub do oddziałów Węgierskiej Armii Czerwonej, wielu też służyło w 
batalionie rosyjskim, i w sformowanych dwóch batalionach polskich w Brygadzie 
Międzynarodowej. Komendantem 1. Polskiego Batalionu został socjalista, były 
legionista, porucznik Franciszek Gawliński, którego władze polskie wysłały do Polskiej 
Misji Wojskowej w Budapeszcie. Po dotarciu na miejsce Gawliński oznajmił, że 
występuje z Wojska Polskiego, które napadło na Rosję Radziecką i od tej pory chce 
służyć rewolucji. Komisarzem politycznym batalionu liczącego 300 żołnierzy został 
Paweł Biernacki, uczestnik rewolucji 1905-1907 w Królestwie Polskim907.  

Komendantem 2. Polskiego Batalionu był Józef Łapiński, ps. „Czarny”, który 
do 1918 r. był weteranem rewolucji w Rosji, działaczem SDKPiL, potem zaś KPRP. W 
II Rzeczypospolitej był więziony za działalność w Komunistycznej Partii Zachodniej 
Ukrainy, a po wojnie został działaczem PPR i PZPR. Wstydliwą kartą w historii zapisał 
się jego oddział szturmowy, który pacyfikował powstanie kadetów w Budapeszcie w 
czerwcu 1919 r. Polskojęzyczna prasa komunistyczna na Węgrzech domagała się 
wówczas „zduszenia żelazną dłonią proletariatu zamieszek kontrrewolucyjnych”. Oba 
bataliony walczyły również przeciwko wojskom czechosłowackim na froncie 
północnym: 1. Batalion brał udział w walkach o Érsekújvár (Nové Zámky); tam też 
zginął jego dowódca por. F. Gawliński. Polacy uczestniczyli również w zdobyciu 

                                                           
905  M. Żukow-Karczewski, Polonia zagraniczna w czasach II Rzeczypospolitej, „Życie 
Literackie”, 20 VIII 1989 r., nr 33. 
906

 Rewolucja komunistyczna na Węgrzech w 1919 roku –  
 http://historieodklamane.salon24.pl/438523,rewolucja-komunistyczna-na-wegrzech-w-1919-r 
[dostęp: 28 I 2013]. 
907 Ibidem [dostęp: 28 I 2013]. 
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Koszyc908. Słowację opuścili oni wraz z wycofaniem się Węgierskiej Armii Czerwonej 
w pierwszych dniach lipca 1919 r.  

Po wycofaniu się oddziałów Węgierskiej Armii Czerwonej ze Słowacji i 
pacyfikacji rewolucji węgierskiej przez państwa Ententy, zrewoltowani żołnierze 
oddziałów b. WAC stali się rozsadnikami idei komunistycznych, które zaczęli szerzyć 
wśród żołnierzy Armii Narodowej – co z niepokojem dostrzegli francuscy oficerowie z 
misji wojskowej koalicji, którzy wiosną 1920 r. przebywali na Węgrzech909. Warto też 
wspomnieć, że w okresie rewolucji komunistycznej na Węgrzech w 1919 r. węgierscy 
komuniści, przy pomocy bolszewików rosyjskich rozpoczęli agitację rewolucyjną 
wśród członków organizacji polskich w Wiedniu. Znaczną część tej grupy stanowili 
komuniści żydowscy: według źródeł – na 23 agitatorów 12 było Żydami. Za zgodą 
Poselstwa RP w Wiedniu miała ona rzekomo zajmować się polskimi reemigrantami, 
którzy po 1918 r. zaczęli wracać z USA do Polski, jednak prowadziła agitację, 
kontrolując jednocześnie transporty broni z Francji do Polski, walczącej od lutego 1919 
r. z Rosją Sowiecką910.   

Rewolucja komunistyczna na Węgrzech zaniepokoiła władze polskie, które z 
wolna dostrzegały wzmagającą się agitację komunistów – zwłaszcza w środowiskach 
robotniczych i małorolnych chłopów. Świadczą o tym choćby sprawozdania 
posterunków żandarmerii z 1919 r. z terenu woj. krakowskiego. W samym Krakowie 
głośna była sprawa niejakiego Jana Gazura, który na dworcu PKP Kraków Główny 
nawoływał do bolszewickiej rewolucji i groził śmiercią konduktorowi Adofowi 
Warthowi. W kontekście zagrożenia bolszewickiego i rewolucji węgierskiej ów 
incydent wywołał zrozumiały niepokój wśród pracowników PKP w Krakowie, 
odbijając się echem w opinii publicznej, o czym nawet pisała prasa911. Podobnie było 
też w innych miastach województwa krakowskiego, np. funkcjonariusze Oddziału 
Informacyjno-Obronnego (Defensywy Politycznej) w Dębicy informowali o 
probolszewickich nastrojach wśród znacznej części młodzieży żydowskiej w tym 
mieście i nielegalnych ćwiczeniach wojskowo-strzeleckich, które miały odbyć się w jej 
okolicach, jednak oficjalnie nikt tego nie potwierdził. W efekcie grupy żydowskiej 
młodzieży znalazły się pod obserwacją Żandarmerii Wojskowej912. Równie podobny 
wydźwięk społeczno- polityczny miała sprawa oskarżenia o agitację komunistyczną 

                                                           
908 Ibidem [dostęp: 28 I 2013]. 
909  Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej: MSZ) 
2/322/0/2287, k. 3: Referat informacyjny z 1 V 1920.  
910  AAN, Instytucje Wojskowe 1918-1939 (dalej: IW), 296/III-44, k. 84: Memoriał por. 
Czaprańskiego z 22 X 1920 r.  
911 Archiwum Państwowe w Krakowie / Oddział II (dalej: APKr/O II), Komenda Wojewódzka 
Policji Państwowej w Krakowie (dalej: KW PP Kr), 119: Protokół przesłuchania A. Wartha z 18 
V 1919 r.; Agitatorzy bolszewizmu w Krakowie, „Dziennik Polski” nr 101 z 20 V 1919.  
912  APKr/O II, KW PP Kr, 119: Meldunek Powiatowego Dowództwa Żandarmerii w 
Ropczycach z 26 V 1919 r.: „Tajne organizacje żydowskie w Dębicy”. 
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wiedeńskiego Żyda, Egona Kurza, który latem 1919 r. przebywał w Krakowie. W 
swoich wypowiedziach krytykował on organizujące się państwo polskie, jego system 
polityczny, słabość gospodarczą, władze. Za ten czyn został on aresztowany i oddany 
do dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie, jednak dalsze jego losy są nieznane913.             

Rząd węgierski zapamiętał liczne akty terroru, dlatego w latach 1919-1920, a 
szczególnie w momencie ofensywy bolszewickiej na Warszawę Węgry postanowiły 
wesprzeć Polskę przez dostawy broni, amunicji i sprzętu logistycznego, potrzebnego 
podczas działań wojennych, choć możliwość przesłania do Polski broni i amunicji 
istniała już wcześniej, ponieważ jeszcze przed puczem komunistycznym Béli Kuna, 4 
marca 1919 r. Polska i Węgry podpisały formalną konwencję w sprawie dostarczania 
materiałów wojennych, obowiązującą w 1919 r. Węgry przekazały na rzecz Polski 20 
mln. naboi do karabinów typu Mannlicher, 20 tysięcy pocisków artyleryjskich, znaczną 
liczbę polowych kuchni przewozowych, kuchni przenośnych i pieców polowych. Po 
informacjach wywiadu polskiego, które dotyczyły przygotowań sowieckich do 
rozpoczęcia nowej ofensywy, na początku 1920 r. z Węgier dosłano jeszcze 40 
milionów nabojów różnej marki i 30 milionów do karabinów Mauser, niestety transport 
ten został w znacznej mierze skonfiskowany przez wojska czechosłowackie w 
Koszycach. Zdaniem Ludwika Villata, przejęcie jednego z transportów broni do Polski 
przez Czechów w Koszycach było przyczyną załamania się frontu wschodniego i 
wycofywania się wojsk polskich914.  

W dniu 3 sierpnia 1920 r. „Kurier Warszawski” donosił o wizycie delegacji 
węgierskich parlamentarzystów w Warszawie, na której czele stał baron Syntynis. 
Delegacja węgierska ponowiła propozycję udzielenia pomocy w toczącej się wojnie. 
Ponadto Węgierski Czerwony Krzyż przedstawił wówczas ofertę otwarcia działalności 
w Polsce, a kardynał Jozsef Csernoch zaproponował udzielenie pomocy w postaci 
dostaw zboża dla Polski915. Na początku sierpnia 1920 r., w krakowskim „Czasie” 
ukazała się również zapowiedź pracy autorstwa Mariana Zdziechowskiego Tragedia 

Węgier i polityka polska, w której autor informował, że Polska i Węgry miały zbieżne 
interesy polityczne w Europie. Kilka dni po zapowiedzi tejże pracy, poseł węgierski w 
Wiedniu zapewnił o gotowości rządu węgierskiego do udzielenia pomocy militarnej 

                                                           
913 APKr/O II, KW PP Kr, 119: Protokół spisany w Dyrekcji Policji w Krakowie w dniu 20 
czerwca 1919 z Egonem Kurzem, podejrzanym o antypaństwową agitację; Pismo Prezydium 
Policji w Krakowie do Dowództwa Żandarmerii przy DOG. Oddział Informacyjno-Defensywny 
w Krakowie z 21 VI 1919.  
914  L. Villat, Rola Węgier w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920, „Wiadomości 
Historyczne”: dodatek do „Kwartalnika Historycznego”, Warszawa 1931, T. 45, nr 2-3; por. 
„Dajcie nam już w nasze ręce karabinów jak najwięcej”, czyli dziękujemy Węgrom za 22 

miliony kul!,  - Patriota.pl / Portal fundamentalny - http://www.patriota.pl/index.php/dzieje-
powszechne/hungarica/455-wgry-1920 [dostęp: 10 IV 2013]. 
915 T. Kopyś, W sprawie węgierskiej pomocy w okresie wojny polsko-bolszewickiej, „Sowiniec” 
2011, nr 38-39, s. 24. 
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Polsce. W wywiadzie dla jednej z gazet austriackich dyplomata mówił o 30 tys. 

żołnierzy, którzy mogliby być wykorzystani przez Polskę do walk przeciwko Armii 

Czerwonej. Na pytanie dotyczące ceny tej pomocy, węgierski dyplomata wspomniał o 

niesprawiedliwościach traktatu pokojowego, zawartego w Trianon wobec Węgier916.    

Sprawa pomocy węgierskiej dla Polski walczącej przeciwko agresji sowieckiej 

była wiele razy podejmowana zarówno w dwustronnych rozmowach polsko-

węgierskich, jak i na forum międzynarodowym. W dniu 24 lipca minister spraw 

zagranicznych, ks. Eustachy Sapieha skierował do rządu węgierskiego zapytanie 

dotyczące pomocy Węgier w postaci 20-30 tys. kawalerii. Zanim doszło jednak do tej 

rozmowy możliwość udzielenia pomocy sondował, używając nieoficjalnych kanałów 

(prawdopodobnie związanych z wywiadem), prof. UJ Ludwik Kolankowski oraz 

pochodzący z Orawy Adorjan Diveky. Również gen. Kazimierz Sosnkowski, za 

pośrednictwem gubernatora Rusi Zakarpackiej dr Stefana, skierował pytanie do regenta 

Węgier, adm. Miklosa Horthy`ego dotyczące możliwości udzielania pomocy walczącej 

Polsce
917

. Nie doszło do tego z powodu poprawy sytuacji na froncie po zwycięstwie 

wojsk polskich w sierpniu 1920 r., jak i negatywnego stanowisko Czechosłowacji, o 

czym poinformował węgierskiego posła w Warszawie minister spraw zagranicznych 

Polski książę Eustachy Sapieha
918

. W połowie 1920 r. Polska i Węgry zawarły 

porozumienie precyzujące jej warunki; mimo trudności, na jakie napotkała jego 

realizacja Węgry chciały pomóc Polsce poprzez wspomniane dostawy amunicji i 

sprzętu wojskowego. Zadanie to nie było łatwe do realizacji z powodu sprzeciwu 

Czechosłowacji. Mimo tego, 10 czerwca 1920 r. poseł polski w Wiedniu zwrócił się z 

pytaniem, czy Węgry byłyby w stanie przesłać do Polski 100 wagonów sprzętu 

wojskowego z Francji, a odpowiedź węgierska była natychmiastowa i pozytywna.  

10 czerwca 1920 r. ruszyła nowa dostawa przez Wiedeń, a do 30 lipca 1920 r. 

ruszyły też liczne transporty kolejowe przez Rumunię. Aby transport odbywał sie 

sprawniej, strona rumuńska zgodziła się, by polscy żołnierze sami konwojowali pociągi 

na terenie Rumunii. W dniu 8 lipca rząd węgierski zarezerwował wszelkie zapasy 

fabryki Csepel na pomoc dla walczącej Polski, m.in. o całą produkcję z okresu 1-14 

sierpnia również postanowił przekazać na potrzeby armii polskiej919. Dostawy broni dla 

                                                           
916  Po polskim zwycięstwie nad bolszewikami w 1920 r., rząd polski rozważał możliwość 

udzielenia pomocy Węgrom i uzbrojenia ich armii. Jednak po traktacie w Trianon zależało to od 

zgody ze strony państw Ententy. W czerwcu 1920 r. rządy Polski i Węgier planowały podpisanie 

tajnej polsko-węgierskiej konwencji wojskowej. Po stronie węgierskiej nie wykluczano jednak, 
że ewentualna wspólna akcja mogłaby być skierowana przeciwko Czechosłowacji. Strony 

zakładały zawarcie porozumienia wojskowego w wypadku, gdyby Czechosłowacja zaatakowała 

Polskę zmagającą się z Armią Czerwoną - ibidem.  
917

 Ibidem, s. 27.   
918

 Ibidem, s. 28.   
919 Wspomniany gen. Nandor Taróczy czasie walk wojny polsko-bolszewickiej współpracował z 

polskim attaché wojskowym, baronem Emilem Prochaską na płaszczyźnie wywiadu 
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armii polskiej próbował zablokować Komintern i na polecenie jego agentów 30 lipca 

1920 r. wiedeńscy robotnicy zablokowali transport broni przez Wiedeń. Na ponowną 

prośbę polskiego rządu, premier Czechosłowacji, Edward Beneš, oficjalnie potwierdził 

zachowanie życzliwej wobec Rosji bolszewickiej neutralności i odmówił tranzytu 

transportów z bronią do Polski. 9 sierpnia 1920 r. polski charge d’affaires w Pradze 

zawiadomił reprezentanta Węgier o odmowie w sprawie tranzytu broni
920

. 

Odrębnym tematem była kwestia bezpośredniej pomocy wojskowej. Rozmowy 

takie miały najczęściej nieoficjalny charakter. 10 lipca 1920 r. rząd węgierski po raz 

pierwszy otrzymał informację z Polski dotyczącą możliwości wysłania na front polsko-

rosyjski 20-30 tys. kawalerzystów. 13 lipca 1920 r. strona węgierska udzieliła 

odpowiedzi, z której wynikało, że z powodu ograniczeń wynikających z rokowań z 

mocarstwami Ententy Węgry nie mogły wysłać takiej jednostki na pomoc walczącej 

Polsce. Jednocześnie rząd węgierski zwrócił uwagę, że jeśliby udało się Polsce usunąć 

ograniczenie związane z postanowieniami zawieszenia broni, pomoc taka byłaby 

realna. 1 sierpnia 1920 r. węgierski MSZ przesłał do Polski informację, za 

pośrednictwem poselstwa w Warszawie, że strona węgierska byłaby zdolna do podjęcia 

akcji poza granicami Węgier tylko w wypadku zgody na nią państw Ententy – 

zwłaszcza Francji, Czechosłowacji i Rumunii, dostarczenia wyposażenia i uzbrojenia 

dla armii węgierskiej do Polski i uzbrojenia oddziałów węgierskich z tych dostaw przez 

Polaków921. Około 13-14 lipca rozpoczęły się negocjacje i zgoda na udzielenie pomocy 

przez Węgry zdawała się zależeć tylko od postawy rządu francuskiego. 4 sierpnia 1920 

r. MSZ Francji wyraziło zgodę na udzielenie pomocy przez Węgry, uzależniając jednak 

całą akcję od zgody rządów Rumunii i Czechosłowacji. O ile rząd Rumunii wyraził 

zgodę na tranzyt materiałów wojennych dla Polski, to 9 sierpnia 1920 r. rząd 

Czechosłowacji odmówił takiej zgody, oświadczając jednocześnie, że „… hordy 

Horthy’ego nie przejdą przez słowackie terytorium”
922

. Na początku lipca 1920 r. Czesi 

zamknęli też węzeł kolejowy w Bohuminie pod pozorem jego przepełnienia, 

pozbawiając możliwości transportu węgierskich oddziałów wojskowych do Polski923.  

 Na podstawie wspomnianego porozumienia polsko-węgierskiego, w lipcu i 

sierpniu 1920 r. Węgry rzeczywiście zorganizowały dostawy broni, amunicji i sprzętu 

potrzebnego do działań wojennych. O transportach wojennych z Węgier dla armii 

polskiej wspominał w swoim raporcie gen. Nándor Taróczy, który po zakończeniu 

pierwszej wojny światowej został oddelegowany przez węgierski Sztab Generalny do 

                                                                                                                                                            

wojskowego. Dzięki tej współpracy Węgrzy dysponowali informacjami na temat działań 
rumuńskich przeciwko Węgrom w Siedmiogrodzie, a Polacy byli informowani przez 

Taróczy`ego o wywrotowej działalności komunistycznej w Wiedniu i antypolskich akcjach ze 

strony Ukraińców i Słowaków w Austrii – zob. ibidem, s. 23.  
920

 Ibidem, s. 24-25.  
921

 Ibidem.  
922 Ibidem.  
923 „Ilustrowany Kurier Codzienny”, 9 VII 1920, s. 3.   
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Wiednia. Według tegoż raportu, dostawy węgierskiej amunicji trafiły do Polski przez 

terytorium Węgier, ponieważ władze czechosłowackie odmówiły zgody na przejazd 

transportów przez ich kraj. Wspominał on, że Czesi wchodzili z Polakami w spory 

celne do tego stopnia, że: „[…] jeśli tak dalej pójdzie za materiał wojskowy będą 

uważać papier toaletowy”
924

. Ofertę pomocy przy organizacji transportu amunicji gen. 

Nandor Taróczy złożył polskim władzom już w czerwcu 1920 r. za pośrednictwem 

szefa Polskiej Misji Likwidacyjnej w Wiedniu, Edwarda Pőschka.  

Po odwołaniu do Polski attache wojskowego RP, Prochaski jego obowiązki 

przejął por. Jerzy P. Olesiński, jednak sprawy realizowane przez attachat podlegała 

faktycznie gen. N. Taróczyemu. Warto zaznaczyć również, że za jego pośrednictwem 

dyrektor fabryki amunicji w Hinterbergu Ottokar Pflug zgodził się „zmylić czujność” 

silnie skomunizowanych rad robotniczych w Austrii i dopilnował osobiście przesłania 

do Polski transportu 42 mln sztuk amunicji. Taróczy pośredniczył też w kontaktach z 

reprezentantami misji alianckich w Wiedniu
925

. Największe nadzieje dawali Włosi, dla 

których silne Węgry – sąsiadujące z Jugosławią – były jednym z filarów włoskiej 

polityki zagranicznej. Francja sprzeciwiała się transportowi broni przez terytorium 

węgierskie, ale jeśli w grę wchodziła pomoc dla Polski, była skłonna tolerować ową 

akcję. Współpracujący z polskim wywiadem wojskowym na terenie Wiednia Taróczy 

osobiście też interweniował u włoskich władz sojuszniczych na Węgrzech w sprawie 

zezwolenia na transport amunicji z Austrii do Polski przez Węgry. Również dowódcy 

francuscy, którzy bardzo nieprzychylnie odnosili się do Węgrów, po interwencji 

włoskiej w sprawie przeznaczenia amunicji dla Polski walczącej z najazdem Armii 

Czerwonej wyrazili zgodę na jej transport
926

.  

Transporty z bronią i amunicją 12 sierpnia 1920 r. dojechały do Skierniewic i 

natychmiast zostały one oddane do dyspozycji walczących wojsk
927

. Transporty liczyły 

łącznie 80 wagonów, a z tego około 22 mln. amunicji do karabinów i pocisków 

artyleryjskich, co wystarczyło na polskie potrzeby wojenne. Mimo zwycięstwa 

polskiego i „cudu Nad Wisłą” Węgrzy kontynuowali pomoc, zaś 13 września polska 

delegacja rządowa zawarła z Królewskimi Kolejami Węgierskimi konwencję w sprawie 

przesłania 400 wagonów materiałów wojennych obcych i 200 wagonów materiałów 

węgierskich przez Rumunię. Tylko w 1920 r. pomoc węgierska wyniosła 48 mln. sztuk 

naboi do karabinów typu Mauser, 13 mln. naboi do karabinów typu Mannlicher, 240 

kuchni przewozowych, 200 przenośnych, 80 pieców polowych i kilka milionów części 

                                                           
924

 T. Kopyś, W sprawie węgierskiej pomocy …, op. cit., s. 23. 
925

 Ibidem, s. 24. 
926 Ibidem. 
927 L. Villat, Rola Węgier w wojnie polsko-bolszewickiej, Warszawa 1930, s. 7-8.  
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składowych do karabinów Mauser. Bez tak wydatnej pomocy zwycięstwo polskiej 
armii nad nacierającą na Warszawę Armią Czerwoną byłoby bardzo utrudnione928.   

W sytuacji zagrożenia niepodległości Polski i cywilizacji europejskiej przez 
ekspansję Rosji bolszewickiej, w połowie 1920 r., w prasie polskiej pojawiały się 
artykuły, w których postulowano potrzebę zawarcia sojuszu wojskowego z Węgrami, 
który miał być – według ich autorów – optymalnym sojusznikiem dla Polski. Część 
publicystów uważała wręcz, ze Polska powinna pośredniczyć w pojednaniu rumuńsko-
węgierskim, aby stworzyć sojusz antysowiecki składający się z trzech państw, ale także 
by wpływać na Rumunię w celu poprawy położenia ludności węgierskiej w 
Siedmiogrodzie 929 . W prasie polskiej pisano o geopolitycznych planach Węgier w 
Europie Środkowej, przewidując jednak, że kiedy Węgry będą miały bezpieczne tyły, 
wybuchnie wojna czesko-węgierska o Słowację930.  

Wybuch konfliktu pomiędzy Węgrami a Czechosłowacją jeszcze bardziej 
unaocznił fakt napiętych relacji polsko-czechosłowackich z powodu Śląska 
Cieszyńskiego. Przy założeniu, że nie doszłoby do otwartego konfliktu polsko-
czeskiego, to perspektywicznie był on realny z Węgrami ze względu na odzyskanie 
przynajmniej części południowej Słowacji. Polska po konferencji w Spa w lipcu 1920 r. 
traciła bardzo dużo. Starając się uzyskać neutralność Czechosłowacji i możliwość 
przesyłania przez Słowację transportów wojskowych, rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
zgodził się na zawieszenie plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim i na Orawie, co oznaczało 
pozostawienie kwestii przynależności Śląska Cieszyńskiego do decyzji mocarstw 
Ententy 931 . Należy również wspomnieć, że w Krakowie działało środowisko 
niezależnych Słowaków, skupionych wokół redakcji czasopisma „Słowak”, które było 
przeciwne związkowi politycznemu z Czechami. Przywódca ruchu, dr Frantisek 
Jehliczka twierdził, że Słowacy mogą przetrwać tylko w oparciu o naród polski. Na 
Węgrzech również nie zapominano o Słowacji. Na początku lipca 1920 r. prasa polska 
donosiła, że w węgierskiej Nyiregyhaza wybrano na posła niejakiego Dvožaka, który 
był zwolennikiem ponownego przyłączenia Górnych Węgier (Słowacji) do Węgier. 31 
sierpnia 1920 r. również w parlamencie węgierskim posłowie słowaccy i rusińscy 
opowiedzieli się za pozostaniem Słowacji i Rusi Zakarpackiej w granicach Węgier932.  

W kontekście węgierskiej pomocy wojennej nie można pominąć postawy rządu 
Republiki Czechosłowackiej w okresie przełomu w wojnie polsko-bolszewickiej – o 
czym wcześniej wspomniano ogólnie. 9 sierpnia 1920 r. polska prasa informowała, że 

                                                           
928

 „Dajcie nam już w nasze ręce karabinów jak najwięcej”, czyli dziękujemy Węgrom za 22 
miliony kul!,  - Patriota.pl / Portal fundamentalny - http://www.patriota.pl/index.php/dzieje-

powszechne/hungarica/455-wgry-1920 [dostęp: 10 IV 2013]. 
929

 Polska a Węgry, „Czas” 22 VII 1920, s. 3. 
930

 T. Kopyś, W sprawie węgierskiej pomocy…, op. cit., s. 25. 
931

 Zob. W. Studnicki, Pisma wybrane, Toruń 2002, s. 228-229; por. T. Kopyś, W sprawie 

węgierskiej pomocy…, op. cit. 25.  
932 Ibidem.  
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minister spraw zagranicznych Czechosłowacji, Edward Beneš ogłosił neutralność 

Czechosłowacji wobec wojny, która miała być niewzruszona do tego stopnia, że nawet 

w wypadku zbliżania się Armii Czerwonej do granic Czechosłowacji rząd w Pradze 

Czeskiej nie zamierzał zmienić swojego stanowiska. Neutralność ogłoszono 

prawdopodobnie dlatego, że udzielenie ewentualnej węgierskiej pomocy wojskowej 

Polsce było związane z przemarszem wojsk węgierskich przez Ruś Zakarpacką lub 

Słowację, co pociągało za sobą możliwość upomnienia się ze strony rządu w 

Budapeszcie o obszar Górnych Węgier na którym zamieszkiwała liczna mniejszość 

węgierska. Jednocześnie nad granicą polską Czesi skoncentrowali silne zaporowe 

oddziały wojskowe, w których składzie były jednostki piechoty, kawalerii i artylerii933. 

Na początku sierpnia 1920 r. rząd węgierski złożył koalicji propozycję udzielenia 

Polsce pomocy zbrojnej. Na spotkaniu tym Węgrzy zaproponowali udzielenie Polsce 

pomocy w postaci wysłanej amunicji i liczącego 140,000 korpusu wojskowego. 

Propozycja węgierska mogła też doprowadzić do poróżnienia władz węgierskich z 

Niemcami na tle stosunku do Polski, tym bardziej, że rząd Republiki Weimarskiej 

nieoficjalnie już podjął antypolską współpracę z bolszewicką Rosją
934

. Po rozmowach 

propozycja została jednak odrzucona z powodu niechęci rządu Czechosłowacji
935

.  

Władze w Pradze zastosowały też ostre środki przeciwko wszelkim przejawom 

aktywności państw sąsiednich, które – według Pragi – zagrażały istnieniu 

państwowości czechosłowackiej. Politycy czescy wyrażali się cynicznie na temat 

wspólnej walki Węgier, Polski i Rumunii przeciwko bolszewikom. Stosunki węgiersko-

czechosłowackie były bardzo napięte. Prasa czeska naciskała na rząd, aby podjął kroki 

przeciw komunistycznej agitacji i przeciw puszczaniu armii węgierskiej idącej na 

pomoc walczącej z Armią Czerwoną Polsce. W tej sytuacji władze węgierskie 

wystąpiły z inicjatywą udzielenia pomocy. Nie miała ona jednak już większego 

znaczenia, ponieważ kilka dni potem doszło do przełomu w wojnie polsko-

bolszewickiej. W tym czasie prasa czeska publikowała artykuły zdecydowanie wrogie 

Polsce. W dzienniku „Pravo Lidu” 15 sierpnia 1920 r. pisano, że rząd Czechosłowacji 

pod żadnym warunkiem nie odstąpi od zadeklarowanej neutralności i nie zmieni 

decyzji, choćby miało dojść do nowej wojny. Stronnictwa czeskie były zgodne 

odnośnie zachowania neutralności wobec Rosji Sowieckiej936.  

W związku z wojną i niebezpieczeństwem ze strony Rosji i Węgier, w 

pierwszej połowie sierpnia 1920 r. władze czechosłowackie ogłosiły stan wyjątkowy na 

Słowacji oraz w powiatach przy granicy z Węgrami. Ogłoszono, że postąpiono tak 

                                                           
933 AAN, MSZ 2/322/0/217, k. 28-33: Referat informacyjny z 16 VIII 1920 r. 
934

 AAN, MSZ 2/322/0/2287, k. 18.  
935

 Propozycja została przyjęta przez Francuzów, jednak odrzuciła ją delegacja włoska, 

obawiając się, że mogło to wpłynąć na rezultaty konferencji pokojowej w Paryżu – zob. T. 

Kopyś, W sprawie węgierskiej pomocy…, op. cit., s. 26.   
936 Ibidem, s. 29.  
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głównie z powodu „zagrożenia bolszewickiego” na Węgrzech. Zagrożenie oderwaniem 

się Słowacji i Rusi Zakarpackiej od Czechosłowacji okazało się całkiem realne, 

bowiem węgierskie władze wysyłały kurierów na tereny zajęte przez Czechosłowację, 

próbując znaleźć zwolenników secesji. Jednocześnie w okresie najbardziej zaciętych 

walk, jednostki Armii Czechosłowackiej przesunęły się do granicy z Węgrami, 

zabezpieczając ją przed ewentualnym atakiem wojsk węgierskich, w celu 

uniemożliwienia im przemarszu w kierunku Komarna i innych miast południowej 

Słowacji. Rząd czeski wysłał wzmocnione oddziały wojskowe nad granicę z Węgrami 

zachowując się tak, jakby jego sojusznikiem była nie Francja, ale Rosja Sowiecka
937

.  

Zarówno w prasie, jak i w dyskusjach wśród elit politycznych Węgier pojawiły 

się odwołania do dawnej koncepcji obydwu krajów jako chrześcijańskiego przedmurza 

Europy, do których dodano jeszcze aktualne kwestie polityczne. Dziennik „Pesti 

Hirlap” pisał na początku września 1920 r. o roli Karpat oraz o polskich i węgierskich 

wysiłkach w okresie pierwszej wojny światowej w obronie Europy przed armią 

rosyjską. Węgrzy zaproponowali także podział Słowacji między Polskę a Węgry w celu 

uniemożliwienia Czechom kontaktów z Sowietami
938

.  

Podobne dyskusje pojawiały się również w środowisku węgierskich elit 

politycznych w drugiej połowie lipca 1920 r., po zaprzysiężeniu rządu premiera Pála 

Telekiego. W parlamencie węgierskim doszło wówczas do debaty na temat polityki 

zagranicznej, podczas której poseł Denes Patacsi stwierdził, że: „… pomoc Węgier dla 

Polski jest uzależniona od zwycięskich mocarstw Ententy; w takim zakresie, w jakim 

Węgry będą mogły, pomogą Polsce nie tylko we własnym interesie narodowym, ale i w 

interesie całego świata chrześcijańskiego”. Premier Teleki dodał wówczas, że: „… 
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 O wzmocnieniu wojsk czechosłowackich na południu Słowacji informowała prasa polska 12 

sierpnia 1920 r. Gazety węgierskie krytykowały też politykę Czechosłowacji w okresie 

ofensywy Armii Czerwonej na Warszawę. Nie można wykluczyć, że poprzez udzielenie pomocy 

Polsce politycy węgierscy pragnęli „ugrać” dla Węgier korzystne rozstrzygnięcia w sprawie 

granicy z Czechosłowacją. Również dziennikarze węgierscy w rozmowach z polskimi 

politykami próbowali ocenić gotowość do zaangażowania się wojsk polskich w obronę 

interesów Węgier. Podczas rozmowy z Władysławem Grabskim dziennikarz „Pesti Hirlap” 

odnotował, że minister Grabski stwierdził, iż los Węgier znalazł w Polsce zrozumienie. Na 

początku września 1920 r. w gazecie „Pesti Hirlap” pojawiła się wypowiedź komisarza rządu RP 

w Krakowie, Włodzimierza Tetmajera, w której oświadczył: „[…J w sytuacji kiedy jest między 

nami dzieląca nas ściana, nie jesteśmy w stanie sobie pomóc nawzajem”. W dalszej części 

swojej wypowiedzi stwierdził, że: „[…] prawdopodobnie polityka światowa sama przyczyni się 

do tego, aby w interesie pokoju i porządku w Europie odbudować na nowo polsko-węgierską 
granicę”. Wypowiedź ta miała pewien związek z wizytą delegacji węgierskiej i słowackiej w 

Krakowie 24 sierpnia 1920 r. Obydwie delegacje spotkały się z władzami lokalnym i wzięły 

udział w mszy świętej w Kościele Mariackim, która została odprawiona w intencji zwycięstwa 

nad bolszewikami. Na spotkaniach obecny był konsul węgierski w Krakowie oraz rektor 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Stanisław Estreicher – zob. „Pesti Hirlap” 2 i 8 IX 1920 – 

cyt. za: ibidem, s. 27.   
938 Európa védőbastyája a bolszevizmus ellen, „Pesti Hirlap” 15 IX 1920 – cyt. za: ibidem, s. 27.  
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przez stulecia Węgry stanowiły tarczę obronną chrześcijaństwa, będąc w tej sprawie 

wiernym sojusznikiem Polski”. Dalej Teleki stwierdził: „W chwili obecnej też jedziemy 

żądać od Zachodu zrozumienia i poszanowania węgierskich interesów, a jeśli to nie 

nastąpi, Węgry nie będą w przyszłości w stanie wypełnić swoich odwiecznych zadań: 

obrony Zachodu przed barbarzyństwem napływającym ze Wschodu”
939

.  

Zwycięstwo sił antykomunistycznych na Węgrzech w sierpniu 1919 r. i rok 

później rozgromienie wojsk bolszewickich nad Wisłą niewątpliwie zapobiegło 

połączeniu się komunistów węgierskich z bolszewizmem rosyjskim. Klęska 

czerwonych wojsk na Węgrzech i w Polsce bez wątpienia uchroniła najpierw Węgry, a 

następnie Polskę i Europę od zalewu zbrodniczej ideologii i systemu budowanego w 

Rosji na jej fundamencie. Dlatego trzeba uznać, że w ostatecznym rozrachunku władza 

regenta, adm. Miklosa Horthy’ego była też polskim zwycięstwem. Dzięki niemu 

walcząca „o być albo nie być” Polska była w stanie rok później – w sierpniu 1920 r. 

odeprzeć nawałę sowiecką, idącą na podbój Europy. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, 

że rząd węgierski przekazał władzom polskim w krytycznym momencie wojny z Rosją 

Sowiecką pomoc wojenną. Podczas gdy Czechosłowacja, Niemcy i Austria – na 

polecenie Kominternu – blokowały transporty z pomocą wojskową do Polski, a 

komunizujący zachodni marynarze i dokerzy utrudniali przeładunki w portach, to 

właśnie Węgrzy dostarczyli Polsce niezbędne do walki z bolszewicką Rosją 

zaopatrzenie i broń940. 

Relacje polsko-węgierskie po 1920 r. były próbami pogłębienia wzajemnych 

stosunków, podejmowanych przez Budapeszt w celu doprowadzenia za pomocą 

pośrednictwa polskiego do wywarcia wpływu na państwa Małej Ententy. Polska jednak 

już po pomocy udzielonej przez Węgry w bitwie warszawskiej realizowała politykę 

polegającą raczej na zbliżeniu z krajami Małej Ententy niż na popieraniu Węgier. W 

marcu 1921 r. został podpisany polsko-rumuński układ wojskowo-polityczny. Był on 

dość dobrze postrzegany w Budapeszcie, ponieważ przybliżał perspektywę 

wykorzystania polskiej dyplomacji do poprawy stosunków węgiersko-rumuńskich oraz 

węgiersko-francuskich. Znacznie gorzej postrzegano w Budapeszcie próby nawiązania 

stosunków pomiędzy Polską a Czechosłowacją, zwieńczone w końcu sukcesem. Trzeba 

podkreślić, że część polskiej opinii publicznej była przeciwko podpisaniu polsko- 

węgierskiej umowy handlowej. Przyjmujący delegację polską premier Węgier, Istvan 

Bethlen mówił jedynie o kontaktach gospodarczych. Witający polską delegacje historyk 

węgierski K. Szadeczky wspominał o konieczności posiadania wspólnej granicy 

                                                           
939

 A lengyelek tamogotasat koveteljuk, „Pesti Hirlap” 23 VII 1920 – cyt. za: T. Kopyś, W 

sprawie węgierskiej pomocy…, op. cit., s. 27.   
940 W. Felczak, op. cit., s. 320. 
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polsko-węgierskiej941. Oba państwa uzyskały ją jednak dopiero w marcu 1939 r., po 

upadku II Republiki Czechosłowackiej.  

Wiosną 1920 r. w Budapeszcie zostało utworzone Towarzystwo Węgierskich 

Przyjaciół Polski. Nawiązane po wojnie stosunki dyplomatyczne wyrażały się 

początkowo w działaniach urzędujących w obu stolicach stałych pełnomocników. 

Urzędujący w Warszawie poseł węgierski, Csekonics często interweniował w polskim 

MSZ w sprawie negatywnych wypowiedzi w prasie polskiej pod adresem Węgier. 

Próbował on przekonać polskich polityków do zbliżenia z Węgrami i zerwania 

współpracy z Ententą. Widząc jednak trudności we współpracy politycznej, 

zainicjowano w Towarzystwie Węgiersko-Polskim dyskusję na temat wymiany 

handlowej pomiędzy obydwoma krajami. Polska prasa prawicowa pisała ze 

zrozumieniem o represjach władz węgierskich w stosunku do lewicy żydowskiej, 

aktywnej w okresie Węgierskiej Republiki Rad942.  

Czerwona rewolucja węgierska dobiegła końca, jednak Sowieci wzięli krwawy 

odwet na społeczeństwie węgierskim, zwłaszcza na jego „klasach posiadających” w 

okresie powojennego zniewolenia – stąd zapewne ogromna skala terroru w okresie 

stalinowskim oraz podczas tłumienia powstania narodowego w 1956 r. Pełny obraz 

wydarzeń 1919 r. – podobnie, jak i okresu po 1945 r. – historycy węgierscy zaczęli 

ujawniać dopiero po 1989 r.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
941

 Zob. E. Kovács, Stosunki polsko-węgierskie w latach 1919-1921, w: Studia z dziejów ZSRR i 
Europy Środkowej, Warszawa 1967, T. 3, s. 164. 
942 „Głos Narodu” 11 VII 1920.       
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ZAKOŃCZENIE 
 

Dzieje Węgierskiej i Słowackiej Republiki Rad stanowiły stosunkowo krótki 

epizod w ponad tysiącletniej historii tych narodów. Jednakże okres między marcem a 

sierpniem 1919 r. obfitował w wiele upokorzeń i ciężkich doświadczeń dla obu 

społeczeństw, zwłaszcza podczas stacjonowania na części Słowacji wojsk Węgierskiej 

Armii Czerwonej w 1919 r.  

Rewolucji komunistycznej na Węgrzech nie można rozpatrywać bez 

uwzględnienia kontekstu historyczno-geopolitycznego, generującego rewolucyjne 

zachowania społeczne na przełomie lat 1918-1919, a jej przyczyny w odniesieniu do 

Węgier można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Do przyczyn wewnętrznych 

można zaliczyć:   

 

- przegrana przez Rosję, Niemcy i Węgry (jako państwa wchodzącego w skład 

dualistycznej monarchii austro-węgierskiej, walczącej po stronie Niemiec w ramach 

Państw Centralnych) pierwsza wojna światowa; 

- ogromne straty terytorialne Węgier (2/3 terytorium w granicach z lipca 1914 r.): 

Słowacji i Ukrainy Zakarpackiej na rzecz powstałej Czechosłowacji, Siedmiogrodu na 

rzecz Królestwa Rumunii i Banatu na rzecz Królestwa Serbów, Chorwatów i 

Słoweńców – pod hasłami rewolucji komuniści węgierscy chcieli przywrócić terytorium 

Węgier w granicach z 1914 r. (podobnie, jak Rosja bolszewicka, która podczas wojny z 

Polską w 1920 r. współpracowała z pokonanymi w wojnie Niemcami); 

- ekonomiczna ruina kraju w wyniku wojny, blokady gospodarczej państw Ententy i 

brak poszanowania prawa (syndrom okopów i walki); 

- ucisk narodowościowy i polityka madziaryzacji narodów niewęgierskich, stosowana 

przez nacjonalistów i władze Królestwa Węgierskiego, co spowodowało rozpad 

monarchii habsburskiej od wewnątrz; 

- słabość wewnętrzna Republiki Węgierskiej jako państwa zarówno pod względem 

społeczno-politycznym i ekonomicznym w okresie między listopadem 1918 a marcem 

1919 r. 

 

Z kolei do przyczyn zewnętrznych:   

 

- nieprzychylność wobec Węgier ze strony państw Ententy; 

- ruchy rewolucyjne lat 1917-1919 w Rosji i Niemczech i ich oddziaływanie na sytuację 

na Węgrzech, a pośrednio również na ziemie słowackie, leżące do końca 1918 r. w 

granicach rozpadających się Wielkich Węgier;  

- powstanie pierwszego na świecie państwa komunistycznego w Rosji po bolszewickim 

zamachu stanu z listopada 1917 r. – próba połączenia się komunistów węgierskich z 

bolszewikami rosyjskimi; 
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- początek praktycznej realizacji geopolityki światowej rewolucji autorstwa Alexandra 
Helphanda vel Parvusa przez twórców państwa sowieckiego: Włodzimierza Uljanowa-
Lenina i Lejbę Brosteina-Lwa Trockiego oraz utworzoną w marcu 1919 r. III 
Międzynarodówkę Komunistyczną (Komintern) – przykładami ruchów i wojen 
rewolucyjnych w Europie były: rewolucja w Niemczech 1918-1919, rewolucja na 
Węgrzech, połączona z ponowną aneksją Słowacji i włączeniem jej do obszaru 
odbudowywanego obszaru Wielkich Węgier, wojna polsko-bolszewicka lat 1919-1920 
jako próba rewolucyjnego marszu Armii Czerwonej na zachód w celu likwidacji Polski 
i połączenie się ze spacyfikowanymi w 1919 r. ruchami komunistycznymi w Niemczech i 
na Węgrzech. 
- rola internacjonalizmu według założeń Róży Luksemburg oraz żydowskiej lewicy 
syjonistycznej w czasie przewrotu bolszewickiego w Rosji w 1917 r., rewolucji 
niemieckiej lat 1918-1919 i węgierskiej w 1919 r. W każdej z tych rewolucji komuniści 
żydowscy odegrali znaczną rolę polityczną, uczestnicząc w tworzeniu aparatu władz 
rewolucyjnych, tajnej policji politycznej i aparatu rewolucyjnego terroru, w organizacji 
armii rewolucyjnej (Rosja, Węgry), czy też pracując w aparacie propagandowym 
komunistów.      

 

Jednak na Węgrzech wciąż były silne resentymenty w stosunku do Krajów 
Zabranych Korony Św. Stefana – jak określano obszary, które późną jesienią 1918 r. 

zajęły oddziały wojsk rumuńskich, serbskich i czechosłowackich. W ostatnim wypadku 

wojska powstałej 28 października 1918 r. I Republiki Czechosłowackiej zajęły obszary 

Słowacji i Rusi (Ukrainy Zakarpackiej) dopiero pod koniec 1918 r. Należy podkreślić, 

że idea Wielkich Węgier cieszyła się poparciem znacznej części społeczeństwa 

węgierskiego, zarówno w okrojonym kraju, jak i na obszarach Krajów Zabranych.   

Po podpisaniu traktatu trianońskiego Węgry utraciły 2/3 terytorium i 3/5 

ludności w granicach z 1914 r., dlatego co trzeci etniczny Węgier znalazł się poza 

granicami Węgier. Na „rozbiorze” obszaru Zalitawii najwięcej zyskała Rumunia, której 

przyznano Siedmiogród (Transylwanię), obszar liczący około 103 tys. km2, gdzie żyło 

ponad 5 mln. ludności. Nowe terytoria uzyskało też Królestwo Serbów, Chorwatów i 

Słoweńców – obszar ten liczył ponad 60 tys. km2 (z czego ponad 42 tys. km2 przypadło 

Chorwacji, a około dwa tysiące km
2
 – na Wojwodinę. Równocześnie Królestwo SHS 

zyskało ponad 4 mln. mieszkańców. Niewiele mniej zyskała Czechosłowacja – obszar 

jej liczył ponad 62 tysiące km
2
, a mieszkało tam przez 3,5 mln. ludzi. Z kolei 

Burgenland liczący kolejne 4,000 km
2
 i 30 tys. mieszkańców znalazł się w powojennej 

Austrii, a obszar 21 km
2
 przyznano Włochom. Z obszaru b. Wielkich Węgier Polska 

uzyskała 589 km2, głównie na Spiszu i Orawie. W ostatecznym rozrachunku Węgry 

utraciły łącznie 72 proc. przedwojennego terytorium kurcząc się z 325,000 km2 do 

93,000 km2) i 62 proc. ludności - z 21 do 8 mln. 
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Rewolucja komunistyczna na Węgrzech stanowiła próbę narzucenia 
komunistycznego ustroju społeczeństwu poprzez wojnę rewolucyjną, ale wielu 
przedstawicieli elit, które wywodziły się jeszcze z okresu austro-węgierskiego: 
oficerów, nauczycieli, czy duchowieństwa zaakceptowało rewolucję (przynajmniej w 
początkowym okresie), licząc na odzyskanie Krajów Zabranych i ponowne włączenie 
ich w skład Węgier. Podobnie rzecz się miała ze Słowacją, określaną jako Górne Węgry 
(Felvidék). Konkludując, należy stwierdzić, że programy terytorialne węgierskich 
rewolucjonistów pod wodzą Béli Kuna i nacjonalistów adm. Miklósa Horthy'ego były 
zbieżne – elity węgierskie dążyły do odzyskania ziem utraconych po 1918 r. Program 
rewindykacji terytorialnych stanowił też główną ideę polityki zagranicznej Węgier w 
całym okresie międzywojennym i w latach drugiej wojny światowej, dlatego też Węgry 
w latach 1938-1944 współpracowały z Niemcami, licząc na ich przychylność w 
kwestiach owych rewindykacji.        

W kontekście węgierskim jawi się też kwestia słowacka. W okresie przed 1918 
rokiem stosunkowo skromne elity słowackie były zaangażowane w walce przeciw 
polityce madziaryzacji Słowaków przez władze węgierskie. Ostatecznie polityka ta 
doprowadziła do podjęcia decyzji o utworzeniu wspólnego państwa z Czechami, a nie z 
Węgrami. Jednakże ustalenia czesko-słowackiej zmowy pittsburskiej w USA z 31 maja 
1918 r., jak i decyzji, podjętych 31 października 1918 r. w Turczańskim Świętym 
Marcinie, dotyczącej autonomii kulturalno-językowej Słowacji w ramach 
proklamowanej 28 października Czechosłowacji nie zostały dotrzymane przez stronę 
czeską; alternatywą była idea czechosłowakizmu, która de facto stawiała Słowaków w 
roli obywateli „drugiej kategorii”. 

Na przełomie czerwca i lipca 1919 r. Słowacy przez trzy tygodnie znajdowali 
się pod okupacją węgierską, która ukazała im, jakie zamiary mieli komuniści względem 
innych narodów. Z wkroczenia czerwonych oddziałów węgierskich cieszyli się tylko 
mieszkający tam Węgrzy, mając nadzieję na ponowne włączenie Słowacji do Węgier. 
Na Słowacji doszło do niepokojów na tle narodowościowym, ponieważ ludność 
słowacka, która przeszła przez tygiel polityki madziaryzacji nie chciała nawet słyszeć o 
ponownej władzy węgierskiej w ich kraju, która – na szczęście dla Słowaków – po 
trzech tygodniach zakończyła się wycofaniem oddziałów Węgierskiej Armii Czerwonej 
po podpisaniu porozumienia z Ententą w tej sprawie.      

Rewolucja komunistyczna na Węgrzech została ostatecznie zlikwidowana w 
wyniku interwencji wojskowej oddziałów francuskich, czechosłowackich i rumuńskich 
– te ostatnie wkroczyły 1 sierpnia 1919 r. do stolicy Węgier – Budapesztu, a wycofały 
się z niego dopiero w listopadzie. Po objęciu władzy przez polityków 
antykomunistycznych w kraju rozpoczął się czas odwetu za udział w rewolcie, znany 
jako biały terror, jednak był on nieporównanie mniejszy, niż terror czerwony okresu 
istnienia Węgierskiej Republiki Rad. Jakie były skutki rewolucji węgierskiej w 1919 r.?   
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- duchowe: próba zanegowania historii i tradycji węgierskiej poprzez: zwalczanie 

postaw patriotycznych, wierności zasadom religii, historii, kultury narodowej i rodziny; 

- czerwony terror i prześladowania w stosunku do węgierskich elit politycznych, 

gospodarczych, naukowych i kulturalnych sprzed 1919 r. – według raportu 

sporządzonego na początku lat dwudziestych XX w. przez komisję Alberta  Váry’ego 

oficjalna liczba ofiar wyniosła 590 zabitych, jednak były to dane niepełne; szacuje się, 

że mogło zginąć lub zostać zamordowanych nawet kilka tysięcy osób; 

- zwalczanie religii, działalności Kościoła katolickiego i duchowieństwa (różnych 

wyznań); 

- ogłupiająca propaganda wzorowana na agitacji bolszewików rosyjskich, wspierana 

przez komunizujące grupy dziennikarzy, artystów i lewicowych intelektualistów; 

- rozregulowanie ekonomii kraju nadwątlonej już przez wojnę lat 1914-1918, kryzys 

wojenny i powojenny oraz blokadę Ententy; 

- agresja na Czechosłowację i próba rozszerzenia zasięgu rewolucji na Słowację i Ruś 

Zakarpacką w celu połączenia się z rewolucją bolszewicką;    

- klęska Węgier w wojnie rewolucyjnej z Czechosłowacją i Rumunią, czego skutkiem 

była utrata zajętych obszarów na Słowacji;  

- biały terror – liczba ofiar sięga 1,5-2 tys.ofiar, a 40,000-70,000 uczestników 

rewolucji zostało aresztowanych i uwięzionych. Ostatecznie nastroje prokomunistyczne 

władze spacyfikowały na początku lat dwudziestych, wtedy też zakończył się oficjalnie 

okres „białego terroru”, jednak działająca w konspiracji Komunistyczna Partia Węgier 

była inwigilowana przez węgierską policję i służby specjalne w celu ochrony kraju 

przed jej agenturalną działalnością na rzecz Kominternu i ZSRS – podobnie, jak 

Komunistyczna Partia Polski w II Rzeczypospolitej.     

 

Warto na koniec – jak sądzę – wspomnieć też o polskich akcentach czerwonej 

rewolucji na Węgrzech. W świetle badań problemu – co potwierdza też dostępna 

literatura – zaznaczyły się dwie postawy. Pierwszą było wsparcie reżimu Béli Kuna 

przez polskich komunistów, głównie ze środowisk Komunistycznej Partii Robotniczej 

Polski, którzy jako ochotnicy walczyli po stronie Węgierskiej Armii Czerwonej na 

Słowacji. Rząd Polski od początku był zaniepokojony rozwojem rewolucji 

komunistycznej na Węgrzech i wspierał duchowo węgierskich „bratanków” w ich 

walce z czerwoną rewolucją. Realnej pomocy nie mógł im wówczas udzielić, ponieważ 

Polska sama była zaangażowana w walki przeciwko Rosji bolszewickiej i 

Zachodnioukraińskiej Republice Ludowej. W zamian za poparcie rząd węgierski w 

latach 1919-1920 udzielił Polsce pomocy materiałowo-logistycznej, która była cenna 

zwłaszcza w chwili sowieckiego zagrożenia wiosną i latem 1920 r. Ze względu na 

własne doświadczenia z czerwoną rewolucją 1919 r., Węgrzy przesłali Polsce koleją 

broń strzelecką, działa i amunicję; nie udało się natomiast wysłać korpusu kawalerii w 
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liczbie 20-30 tys. kawalerzystów, ponieważ na ich transport nie wyraziły zgody władze 

czechosłowackie, które ugięły się pod silnymi naciskami Kominternu.        

Ostatecznie jednak władze węgierskie zlikwidowały rewolucję komunistyczną 

na swoim terytorium w lecie 1919 r., a wojska polskie rok później – w lipcu i sierpniu 

1920 r. – odrzuciły wojska bolszewickie znad Wisły na wschód. Lord Edgar Vincent 

D'Abernon słusznie nazwał Bitwę Warszawską 1920 r. w tytule swej książki 

„Osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”
943

. Po latach białego terroru (1919-

1921) na Węgrzech zapanował system autorytarnych rządów konserwatywno-

narodowych. Również w Polsce lat 1920-1926 władzę sprawowali politycy Narodowej 

Demokracji wespół z ludowcami i Chrześcijańską Demokracją, a od 12 maja 1926 do 

30 września 1939 r. obóz sanacji. Po zawirowaniach politycznych lat 1919-1920 

Słowacja znalazła się ponownie w granicach Republiki Czechosłowackiej, jednak w 

myśl idei czechosłowakizmu czeskie elity polityczne podjęły próbę powolnej, acz 

systematycznej asymilacji Słowaków, jako – według nich –  „gorszej jakościowo i 

intelektualnie” grupy narodowej. W konsekwencji owej polityki, przy nadarzającej się 

sposobności, jesienią 1938 r. słowackie elity polityczne uzyskały autonomię w ramach 

okrojonej terytorialnie po konferencji monachijskiej II Republiki Czechosłowackiej.  

Warto w tym kontekście wspomnieć, że dyplomacja II Rzeczypospolitej w 

okresie kryzysu czechosłowackiego lat 1938-1939 zamierzała doprowadzić do 

porozumienia słowacko-węgierskiego, chcąc mieć na południowej granicy przyjazne 

państwo węgierskie z autonomiczną Słowacją. Niestety, w wyniku ugodowej postawy 

dyplomatycznej Francji – sojuszniczki Czechosłowacji i Polski, Wielkiej Brytanii i 

poparciu faszystowskich Włoch – Niemcy wygrały kryzys sudecki dla swoich 

interesów geopolitycznych. Na mocy podpisanego 30 września 1938 r. układu 

monachijskiego Czechosłowacja odstąpiła Niemcom Kraj Sudecki, na którego obszarze 

mieszkała duża liczebnie i politycznie zorganizowana przez Konrada Heinleina 

mniejszość niemiecka, która miała poparcie III Rzeszy. Stało się tak mimo podpisanego 

przez rząd Czechosłowacji w 1921 r. układu o sojuszu wojskowym z Francją, a w 1935 

r. podobnego układu ze Związkiem Sowieckim. Jednak żadne z tych państw nie 

zamierzało wystąpić w jej obronie, nie mając nawet z Czechosłowacją zarówno 

wspólnej granicy, jak i też woli politycznej do takiej akcji. Ponadto Francja liczyła na 

uratowanie sposobem ustępstw wobec Hitlera pokoju w Europie, a ZSRS zwolna 

zaczynał kokietować III Rzeszę do aliansu przeciwko Polsce i państwom bałtyckim. 

Stalin liczył na rozpętanie wojny w Europie, dzięki której Sowieci będą mogli odzyskać 

zachodnie obszary b. Imperium Rosyjskiego kosztem zniszczenia Polski i ponownego 

włączenia państw bałtyckich w granice komunistycznej Rosji
944

.  

                                                           
943

 E.V. D'Abernon, The Eighteenth Decisive Battle of the World, Warsaw 1920, Westport Conn 

1977. 
944 Zob. M.K. Kamiński, Postawa Związku Sowieckiego wobec sytuacji spowodowanej kryzysem 
państwa czechosłowackiego we wrześniu 1938 roku, w: Polska, Słowacja, Europa Środkowa w 
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Na kryzysie sudeckim paradoksalnie skorzystała Polska, której rząd zażądał 30 
września w formie ultimatum, wystosowanego do rządu Czechosłowacji cesji terenu 
czeskiej części Śląska Cieszyńskiego (Zaolzia) na rzecz Polski. W sytuacji politycznej, 
w jakiej Czechosłowacja znalazła się po 30 września 1938 r. ultimatum zostało 
przyjęte. 2 października 1938 r. tereny powiatów: cieszyńskiego i frysztackiego zostały 
zajęte przez oddziały Wojska Polskiego, które Polacy zaolziańscy witali jako 
„wyzwolicieli” od antypolskiej polityki asymilacyjnej władz czeskich 945 . Wkrótce 
jednak doszło do incydentu zbrojnego podczas obsadzania granicy polsko-czesko-
słowackiej na Orawie. Podczas przejazdu polskiej Komisji Delimitacyjnej nowej 
granicy przez wsie zamieszkane przez ludność słowacką autobus komisji został 
obrzucany kamieniami, a Słowacy demonstrowali swoją niechęć do Polski i Polaków. 
24 listopada doszło również do walk polsko-słowackich, podczas których zginął polski 
żołnierz. Z incydentu byli najbardziej zadowoleni Niemcy, którzy przy tej sposobności 
zaczęli wciągać Słowaków w orbitę swoich wpływów geopolitycznych. Mimo 
trudności i przelanej krwi, 30 listopada strony podpisały w Zakopanem protokół 
delimitacyjny granicy946.    

Jednak dzieje II Republiki Czechosłowackiej były stosunkowo krótkie. W dniu 
15 marca 1939 r. wojska niemieckie – łamiąc ustalenia układu monachijskiego – zajęły, 
po uprzednim ultimatum przesłanym rządowi w Pradze obszar Czech i Moraw, z 
którego Niemcy utworzyli Protektorat Czech i Moraw. Wobec niemieckiego ultimatum, 
14 marca 1939 r. autonomiczna Słowacja proklamowała utworzenie Państwa 

Słowackiego (Slovenský štát) ze stolicą w Bratysławie, które było faktycznie I 
Republiką Słowacką istniejącą do 8 maja 1945 r. Ówczesne polskie elity polityczne 
przyjęły niepodległość Słowacji z ostrożną nadzieją na polepszenie wzajemnych 
stosunków politycznych947. 

Słowacy witali powstanie własnego państwa za dużymi nadziejami, Polska zaś 
uzyskała granicę z Węgrami, ale – jak zauważył Jan Meysztowicz: „Czechosłowacja 

przestała istnieć. W prasie polskiej i cotygodniowej kronice oglądaliśmy zdjęcia 

oficerów polskich i węgierskich, ściskających się na uzyskanej wreszcie wspólnej 

granicy. Cóż z tego, skoro Polska znalazła się w strategicznym okrążeniu także od 

południa, charakter zaś niemieckich metod i celów w stosunku do Polski nie mógł już 

                                                                                                                                                            

XIX-XXI wieku: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Orlof, pod red. J. 
Pisulińskiego, E. Rączy, K. Żarny, Rzeszów 2011, s. 130-139. 
945  Na temat stosunków polsko-słowackich pisała Ewa Orlof-Piotrowska – zob. E. Orlof-
Piotrowska, Kwestia słowacka w polskiej polityce zagranicznej w latach 1938-1939, Rzeszów 
1977, s. 16-99; por. Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 1918-1939, wybór i oprac. E. 
Orlof i A. Pasternak, Rzeszów 1994, s. 126-129. 
946 Zob. E. Orlof, Dyplomacja polska wobec sprawy słowackiej w latach 1938-1939, Kraków 
1980, s. 116-117. 
947 Ibidem, s. 95-130. 
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budzić wątpliwości” 948 . Po powstaniu Państwa Słowackiego, rząd polski dążył do 

ułożenia poprawnych stosunków z jego rządem w celu zabezpieczenia południowej 

granicy. Dobre relacje z Węgrami i Słowacją były zresztą ważną kwestią dla władz 

polskich w ciągu całego okresu międzywojennego, tym bardziej wiosną 1939 r., jednak 

był to już czas po wysunięciu niemieckich „propozycji” dotyczących Gdańska i polskiej 

części Pomorza
949

. Wobec zagrożenia niemieckiego próba budowy w miarę 

poprawnych stosunków z Republiką Słowacką i podpisanie 2 maja 1939 r. układu 

handlowego z jej rządem miało znaczenie uznania państwa słowackiego, jednak nie 

zmieniło międzynarodowej sytuacji Polski
950

. Po 15 marca 1939 r. Polska znalazła się 

geopolitycznie w trójstronnym okrążeniu, do którego 17 września 1939 r. dołączył 

Związek Sowiecki, atakując Polskę walczącą z nawałą niemiecką od wschodu.         

Wbrew zabiegom polskiej dyplomacji, nie doszło do ugody słowacko-

węgierskiej, wręcz przeciwnie – w okresie między 22 a 31 marca 1939 r. doszło do 

krótkotrwałej wojny granicznej między Słowacją a Węgrami na tle roszczeń 

terytorialnych Węgier do południowej części Słowacji. Ostatecznie, pod naciskiem III 

Rzeszy Niemieckiej 24 marca 1939 r. strony zawarły zawieszenie broni. Wbrew 

zawartemu 22 marca traktatowi o ochronie Niemcy nie udzieliły jednak Słowacji 

pomocy militarnej w trakcie wojny, ani pomocy politycznej w toku rokowań 

pokojowych w pierwszych dniach kwietnia, dlatego też w traktacie pokojowym, 

zawartym 4 kwietnia 1939 r. w Budapeszcie Słowacja została zmuszona do odstąpienia 

Węgrom pasa ziem wokół Stakčína i Sobranec o powierzchni 1697 km², na którym 

mieszkało 69,930 osób. Ziemie te zostały odzyskane przez Czechosłowację po 

zakończeniu drugiej wojny światowej, ale wschodni pas nad Użem, jako Ukraina 

Zakarpacka został przyłączony do Ukraińskiej SRR
951

. Warto również zauważyć, że w 

polityce Niemiec Słowacja nie była traktowana jak równorzędny partner, czego 

przykładem był zabór broni, która pozostała po Armii Czechosłowackiej w zachodniej 

Słowacji, dokonany przez wojska niemieckie w kwietniu 1939 r., jak i 

podporządkowanie słabej gospodarki słowackiej ekonomicznym interesom III Rzeszy. 

Wreszcie w sierpniu 1939 r. wojska niemieckie wkroczyły na Słowację rzekomo „w 

                                                           
948

 Stosunki polsko-czesko-słowackie …, op. cit., s. 139.   
949  Zob. M. Gniazdowski, Obóz piłsudczykowsko-sanacyjny wobec słowackiego ruchu 

autonomistycznego, w: Stosunki polsko-słowackie w I połowie XX wieku (materiały 

pokonferencyjne), red. J. Głowińska, Wrocław 2006, s. 27-45. 
950

 Stosunki polsko-czesko-słowackie …, op. cit., s. 140-144.  
951

 Eadem, Kwestia słowacka w polskiej polityce zagranicznej…, op. cit., s. 16-99; por. H. 
Batowski, Stosunki polsko-czeskie, polsko-czechosłowackie i polsko-słowackie, 1918-1939, w: 

Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 1918-1939, pod red. E. Orlof, Rzeszów 1992, s. 12-

16; por. eadem, Dyplomacja polska wobec sprawy słowackiej w latach 1938-1939, Kraków 

1980. Na temat polityki Polski i Węgier w odniesieniu do obszaru wschodniej Słowacji i Rusi 

Zakarpackiej – zob. D. Dąbrowski, Wschodnia Słowacja jako obiekt zainteresowania Polski i 

Węgier przed wybuchem II wojny światowej, w: Stosunki polsko-słowackie w I połowie XX 

wieku…, op. cit., s. 9-26. 
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celu obrony jej niepodległości”, wykorzystując jej terytorium do agresji na Polskę we 
wrześniu 1939 r.952.  

W sytuacji zagrożenia niemieckiego, po likwidacji Czechosłowacji przez 
Niemcy, wiosną 1939 r. rząd RP i społeczeństwo polskie wyrażały współczucie dla losu 
Czechów i Słowaków, pozbawionych państwa. Wiosną 1939 r. w Polsce znaleźli się 
polityczni i wojskowi uchodźcy, dlatego też władze RP zaczęły rozważać sformowanie 
z nich oddziałów, które można by wykorzystać do walki przeciwko wspólnemu 
wrogowi. Po agresji niemieckiej, 1 września 1939 r. prezydent RP, prof. Ignacy 
Mościcki wydał dekret dotyczący zgody władz polskich na sformowanie w Polsce 
Legionu Czesko-Słowackiego, którego dowódcą został płk Ludwik Svoboda i 
rozpoczęło się szkolenie jego żołnierzy953. Było to ważne wydarzenie dla Czechów i 
Słowaków, zwłaszcza, że od połowy sierpnia 1939 r. na Słowacji – pod politycznym 
naciskiem Niemiec – rozpoczęła się antypolska akcja propagandowa dotycząca 
rzekomych „prześladowań” przez władze polskie mniejszości słowackiej na Spiszu i 
Orawie 954 . Nie wszyscy jednak politycy i dyplomaci rządu słowackiego ulegali 
antypolskiej histerii władz w Bratysławie. Wielu ludzi w Słowacji sprzeciwiało się 
również udziałowi wojsk słowackiej Armii Polowej „Bernolak” pod dowództwem gen. 
Ferdynanda Čatloša w agresji na Polskę u boku Niemiec, choć trzeba dodać, że 
zachowanie żołnierzy słowackich w stosunku do ludności polskiej było 
nieporównywalne z praktykami oddziałów niemieckich, czy sowieckich.  

W sytuacji udziału wojsk słowackich w niemieckiej agresji na Polskę polsko-
słowackie stosunki dyplomatyczne zostały zerwane i oba państwa znalazły się w stanie 
wojny. Jednak nie wszyscy dyplomaci słowaccy udzielili poparcia III Rzeszy. 
Przykładem antyniemieckiej postawy był protest posła słowackiego i ministra 
nadzwyczajnego w Warszawie, dr. Ladislava Szathmáry`ego przeciwko agresji 
niemieckiej na Polskę, rozbrojeniu armii słowackiej i wykorzystaniu terytorium 
Słowacji do celów wojny z Polską; 2 września Szathmáry wystąpił przed mikrofonami 
Polskiego Radia w Warszawie z apelem do narodu słowackiego, aby poparł walkę 

                                                           
952

 Zob. M. Zgórniak, Wojskowy aspekt stosunków niemiecko-słowacko-polskich w 1939 roku, 
w: ibidem, s. 29-35; por. L. Deák, O problemach stosunków słowacko-polskich od Monachium 
do rozbicia Republiki, w: ibidem, s. 65-77; zob. też: W. Bonusiak, Polityka ekonomiczna III 
Rzeszy wobec Słowacji i Generalnego Gubernatorstwa / Podobieństwa i różnice, w: Od 
poznania do zrozumienia: Polacy, Czesi, Słowacy w XX wieku, pod red. E. Orlof, Rzeszów 1999, 

s. 157-163; por. V. Bystrický, Slovensko w 30. rokoch 20. storočia, w: Polska, Słowacja, Europa 
Środkowa…, op. cit., s. 67-72. 
953  Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 1918-1939…, op. cit., s. 144-145. Na temat 

Legionu Czesko-Słowackiego – zob. też: M. Miśkiewicz, Legion Czechosłowacki 1939. Wojna 
obronna Polski. 2005. http://www.czechpatriots.com/csmu/mirror/1939%20-

%20Legion%20Czechos%C5%82owacki.htm [dostęp – 22 VI 2013 r.].  
954

 E. Orlof-Piotrowska, Kwestia słowacka w polskiej polityce zagranicznej…, op. cit., s. 100-

128; por. eadem, Relacje pomiędzy państwem polskim a państwem słowackim w okres od 15 
marca do 1 września 1939 r., w: Stosunki polsko-słowackie w I połowie…, op. cit., s.46-54. 
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Polski przeciwko inwazji III Rzeszy Niemieckiej. W apelu stwierdził m.in.: „Jest 

sprawą honoru narodowego, abyśmy w tych ciężkich chwilach stanęli po stronie tego 

państwa, które z największym zdecydowaniem walczy o największe ideały ludzkości: 

honor i wolność, walczy tak zdecydowanie, jak walczyli zawsze w historii narodu 

słowackiego w podobnych okolicznościach prawdziwi Słowacy”
955

. Ów bagaż 
historycznych doświadczeń, nierzadko błędów politycznych, czy wyborów sojuszy 
współczesna Słowacja może i powinna wykorzystać do przemyśleń w zmierzeniu się z 
dziejami I Republiki Słowackiej lat 1939-1945, aby uniknąć wspomnianych zakrętów 
historycznych w celu rozwoju i umacniania systemu demokratycznego w obecnej II 
Republice Słowackiej.    

 
 
 
 
 
 

                                                           
955 Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 1918-1939…, op. cit., s. 146-147; por. E. Orlof, 

Dyplomacja polska…, op. cit., s. 157-161.  





 

  

337 

BIBLIOGRAFIA 

 
I. Źródła archiwalne 
 
Archiwa polskie: 
 
Archiwum Akt Nowych Warszawa 
 
Zespół Instytucje Wojskowe 1918-1939: 
 
AAN, IW 1918-1939, 296/I-38. 
AAN, IW 1918-1939, 296/III-44.      
 
Zespół Ministerstwa Spraw Zagranicznych: 
 
AAN, MSZ 2/322/0/217. 
AAN, MSZ 2/322/0/443.  
AAN, MSZ 2/322/0/2287.   
 
Archiwum Państwowe w Krakowie / Oddział II: 
 
Zespół Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Krakowie, sygn. 119:   
 
Protokół przesłuchania A. Wartha z 18 V 1919 r.  
Meldunek Powiatowego Dowództwa Żandarmerii w Ropczycach z 26 V 1919 r.: 
„Tajne organizacje żydowskie w Dębicy”. 
Protokół spisany w Dyrekcji Policji w Krakowie w dniu 20 czerwca 1919 z Egonem 
Kurzem, podejrzanym o antypaństwową agitację.  
Pismo Prezydium Policji w Krakowie do Dowództwa Żandarmerii przy DOG. Oddział 
Informacyjno-Defensywny w Krakowie z 21 VI 1919.  
 
Archiwa czeskie 
 
Česky Narodny Archiv v Praze 
 
Zespół: Prezydium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
 
CNA, Prezydium MSW – Słowacja 1919, 225/251:  
Tygodniowe sprawozdanie sytuacyjne w Koszycach z okresu 29 VIII-5 IX 1919 r. 
Pismo żupana żupy Rimawskiej Soboty do ministra pełnomocnego do spraw Słowacji – 
sytuacja w żupie w dniach 10-17 VIII 1919 r.   
CNA, Prezydium MSW, 225/251: Mađarská propaganda proti Československej 
republike z 29 XI 1919 r.  



 

  

338 

CNA, Prezydium MSW 225/252: Korespondencja dotycząca sytuacji na terenie 
Słowacji z października 1923 r. 
CNA, Prezydium MSW 225/252: Informacja Dowództwa Wojskowego na Słowacji o 
nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej między Czechosłowacją a Węgrami z 
20 X 1921 r. 
 

Archiwa słowackie 

 
Slovensky Narodny Archiv v Bratislave  
 
Zespół: Ministerstvo s plonu mocou pre správu Slovenska:  
MPS 271: List prednostu barného ùradu v Spišskej Starej Vsi V. Sűssa z 27 III 1919 r. 
ministrowi Šrobárovi. 
MPS 362: Pismo dr. J. Lelleya do Ministra Pełnomocnego do Spraw Słowacji z 2 IV 
1922 r.    
MPS 257: Pismo z 17 VI 1919 r.  
MPS 257: Pismo żupana liptowskiego do MPS z 3 VII 1919 r. 
Zespół: Robotnícke hnutie a sociálna demokracia na Slovensku. Zbierka SRH 1848-
1919, šk. 24, arch. j. 512, f. 4-6: Letáky Mad`arskej republiky rád; j. 512, f. 3: 
Wyhlašenie Slovenskej republiky rád a dokumenty o činnosti revolučnej vládnej rády 
Slovenskej republiky rád, f. 3. 
 
Štatny Archiv v Košicach  
 

ŠAK, fond: Košická župa 1923-1928, inventárne číslo: 85, číslo spisu: 1038/1926, k. 
113: Činnosť bývalého ministra Slovenskej republiky rád Gustáva Fleischera. 
 

Štatny Archiv v Prešove  
 
A/VII-1/2013-00503/I/2: Zbiory zdjęć, fotokopii odezw, komunikatów z 1919 r. 
 
Štatny Oblastny Archiv v Prešove: 
 
Fond: Robotnícke hnutie, komunistická partizánska a ilegálna činnost` v období II. 
svetovej vojny 1920-1942, inventárne číslo: 46, číslo spisu: 1 [bp.]:  
- Oznámenie o prichode Arnošta Reinischa, ruskégo komunistického urna listu, z Ruska 
do ČSR, 26 IV 1920 r.  
- Oznámenie o ùteku mad`arského bol`ševického predáka, Štefana Szabóa z 
ostrihomského väzenia do ČSR, 15 IV 1920.     
Fond: Robotnícke hnutie, komunistická partizánska a ilegálna činnost` v období II. 
svetovej vojny 1920-1942, inventárne číslo: 46, číslo spisu: 1 [bp.]:  
Správa o Kadár Dzeső Kohnovi, ktorý bol vielitel`om rudej posádky v Debrecine, kde 
ùdajne vraždil československých príslušníkov, Bardiov, 21 XII 1922 r. 
 
Vojenský Historický Archiv v Bratislave  



 

  

339 

 
Archívny fond Vojenská polícia Košice, rok 1919, škatuľa 1, číslo 329:  
Protokół przesłuchania świadka z 21 II 1919 r.;  
Informacja dla ministra V. Šrobára z 29 II 1919 r.  
VHA, Archívny fond Vojenská polícia Trnava, rok 1919, škatuľa č. 1, číslo 434: Raport 
i spis internowanych z 25 VI 1919 r. 
Archívny fond Vojenská polícia Košice, rok 1919, škatuľa 1, číslo 443: Pismo VP w 
sprawie wystawienie dokumentów internowania 26 agitatorów komunistycznych z 26 
IV 1919 r.  
 

II. Opublikowane teksty źródłowe i opracowania encyklopedyczne 

 
Chmelárová M., Slovenská republika rád: Výber dokumentom, Prešov 1969. 
Ciołkosz A., Róża Luksemburg a rewolucja rosyjska, Paryż 1961. 
Dokumenty do wojny 1920 r. ze zbiorów Lwa Trockiego, oprac. J. Stępień, „Wojskowy 
Przegląd Historyczny” 1992, nr 2. 
Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, pod red. T. 
Jędruszczaka i M. Nowak-Kiełbikowej, Warszawa 1989, T. 1. 
Encyklopedia PWN, Warszawa 2001.  
Encyklopedia Rewolucji Październikowej, Warszawa 1987.  
Engels F.,  Zasady komunizmu, Warszawa 1969. 
Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. A. de Lazari, Łódź 1999-2001.  
Informacje Polskiego Biura przy KC RKP (b) z 21 IV 1920, w: Komintern i idieja 

mirovoj rewolucji, Warszawa 1998. 
Kautsky K., Rewolucja proletariacka i jej program, Warszawa 1924. 
Kun B., Co to jest Republika Rad?, w: B. Kun, Węgierska Republika Rad. Wybór 
przemówień i artykułów, Warszawa 1965.  
Kun B., Węgierska Republika Rad. Wybór przemówień i artykułów, Warszawa 1965. 
Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. Artykuły, przemówienia, listy, Warszawa 
1954. 
Lenin W.I., Dzieła wszystkie, Warszawa-Moskwa 1987, T. 26: Lipiec 1914-sierpień 

1915. 
Lenin W.I., Dzieła wszystkie, Warszawa 1988, T. 28: Zeszyty o imperializmie. 
Lenin W.I., Dzieła wszystkie, Warszawa 1957, T. 35: Październik 1917-marzec 1918.  
Lenin W.I., Dzieła wszystkie, Warszawa-Moskwa 1988, T. 36: Marzec-lipiec 1918. 
Lenin W.I., Dzieła wszystkie, Warszawa-Moskwa 1988, T. 38: Marzec-czerwiec 1919. 
Lenin W.I., Dzieła wszystkie, Warszawa-Moskwa 1989, T. 51: Lipiec 1919-listopad 
1920. 
Lenin W.I., Korespondencja wojenna 1917-1920, Warszawa 1958. 
Lenin W.I., O haśle Stanów Zjednoczonych Europy, w: W.I., Lenin, Dzieła wszystkie, 

T. 26, Warszawa 1987. 
Lenin W.I., Przemówienie na IX Ogólnorosyjskiej Konferencji RKP (b) 2 września 

1920 r. Sprawozdanie prasowe, w: Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. 
Artykuły, przemówienia, listy, Warszawa 1954.  



 

  

340 

Lenin W.I., Stosunek socjaldemokracji do ruchu chłopskiego, w: W. Lenin, Dzieła, 
Warszawa 1953, T. 9. 

Lenin W.I., Treść ekonomiczna narodnictwa i jego krytyka w książce p. Struvego, 

Warszawa 1950. 
Lenin W.I., Zwycięstwo kadetów a zadania partii robotniczej, w: W. Lenin, Dzieła, 

Warszawa 1955, T. 10. 
List do towarzysza Lenina, w: B. Kun, Węgierska Republika Rad. Wybór przemówień i 

artykułów, Warszawa 1965.  
Luksemburg R., Blankizm i socjaldemokracja, w: R. Luksemburg, Wybór pism, 

Warszawa 1959, T. 1. 
Luksemburg R., Po pierwszym akcie, w: O rewolucji. Rosja 1905, 1917, Warszawa 

2008. 

Luksemburg R., Rewolucja rosyjska, Warszawa 2005. 

Luksemburg R., Rewolucja rosyjska, w: A. Ciołkosz, Róża Luksemburg a rewolucja 

rosyjska, Paryż 1961. 

Luksemburg R., Wybór pism, Warszawa 1959, T. 1. 
Magyarorság tőrletente 1890-1918, Budapest 1988, T. 2. 

Marks K., Engels F., Apel Centralnego Komitetu do Związku Komunistów, w: K. 
Marks, Dzieła wybrane, Warszawa 1947, T. 2. 

Marks K., Engels F., Manifest Partii Komunistycznej, Studenckie Koło Filozofii 
Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski) Warszawa 2007. 
Marks K., Dzieła wybrane, Warszawa 1947, T. 2.  

Marks K., Walki klasowe we Francji od 1848 do 1850 r., w: Dzieła wybrane, Warszawa 

1947, T. 2. 

Międzynarodowe aspekty wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Antologia tekstów 

historycznych, oprac. M.M. Drozdowski, Warszawa 1996. 
„Národni listy”, 13 II 1920, nr 43. 

O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji, w: W. I. Lenin, Dzieła wybrane, 
Warszawa 1949, T. 2. 

Odbudowa państwowości polskiej. Najważniejsze dokumenty 1912-1924 pod red. K.W. 
Kumanieckiego, Warszawa-Kraków 1924. 

Ryniewicz Z., Leksykon bitew świata, Warszawa 2004. 

R.W. Seton-Watson and His relations with the Czechs and Slovaks: documents 1906-

1951, T. 1-2, Praha 1995-1996. 

Skotnicki K., Konstytucja Słowacji, Warszawa 2003. 

Slovenská republika rád. Dokumenty. Zost. Győrgy Milei a Anton Smutnỳ, Bratislava 

1970. 

Słownik Wyrazów Obcych, pod red. I. Kamińskiej-Szmaj, Warszawa 2001. 
Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r., Warszawa 1965, T. 1.  

Stalin J., Dzieła, Warszawa 1951, T. 13. 

Stalin J., O pewnych zagadnieniach historii bolszewizmu. List do redakcji czasopisma 

„Proletarskaja Rewolucja”, w: J. Stalin, Dzieła, Warszawa 1951, T. 13. 

Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 1918-1939, wybór i oprac. E. Orlof i A. 
Pasternak, Rzeszów 1994.   



 

  

341 

Trocki L., Co to jest rewolucja permanentna? Tezy podstawowe, w: Rewolucja: 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ruchów rewolucyjnych na świecie, 2001, cz.1.  
Trocki L., Moje życie. Próba autobiografii, Warszawa 1930. 
Trocki L., Prawo nierównomiernego i kombinowanego rozwoju, w: Rewolucja. 
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ruchów rewolucyjnych na świecie, 2001, nr 1. 
Trocki L., Trzy koncepcje rewolucji rosyjskiej, w: Rewolucja: przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość ruchów rewolucyjnych na świecie, 2001, cz.1. 
Trocki L., W czym się różnimy?, w: Rewolucja: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 
ruchów rewolucyjnych na świecie, 2001, T. I. 
Trocki L., Zdradzona rewolucja. Czym jest ZSRR i dokąd zmierza?, Warszawa 1991.  
Wielka Encyklopedia Oxford, Warszawa 2009, T. 9. 
Wielka Encyklopedia Oxford, Warszawa 2009, T. 11. 
Wielka Encyklopedia Oxford, Warszawa 2009, T. 14. 
Wielka Encyklopedia Oxford, Warszawa 2010, T. 17. 
Wielka Encyklopedia Oxford, Warszawa 2010, T. 19. 
Zaleski K., Imperium Stalina. Encyklopedyczny słownik biograficzny, Moskwa 2000. 
 
III. Prasa  

 
„A Nap”, 1 XII 1918. 
„Czas”, 22 VII 1920.  
„Červené noviny”, 22.6.1919.  
„Die Kommunistische Internationale” 1919, nr 1. 
„Dziennik Polski” nr 101 z 20 V 1919.  
„Gazeta Lwowska” nr 238/1918. 
„Głos Narodu” 11 VII 1920. 
„Hirlap” 2 i 8 IX 1920. 
„Ilustrowany Kurier Codzienny”, 9 VII 1920. 
„Młot” 13 XII 1918. 
„Narodni listy”13 II 1920, nr 43. 
„Polityka” Wydanie specjalne 2/2008. 
„Rzeczpospolita”, 2-3 czerwca 2012. 
„Życie Literackie”, 20 VIII 1989 r., nr 33. 
 
IV. Opracowania monograficzne, wspomnienia, pamiętniki 

 
Andrew Ch., Mitrokhin W., Archiwum Mitrochina. KGB w Europie i na Zachodzie, 
Warszawa 2001. 
Andrusiewicz A., Mit Rosji. Studia z dziejów i filozofii rosyjskich elit, T. 1, 2, Rzeszów 
1994.  
Aratȯ E., A Ṡtŭr-vezette szlovák Mozgawom 1848-1849, Budapest 1972. 
Babel I., Dziennik 1920, Warszawa 1990.  
Babel I., Konarmia, Kraków 2008.  
Bartlová A., Túžby, projekty a realita. Slovensko v medzivojnovom odbobi, Bratislava 
2010. 



 

  

342 

Bazylow L., Obalenie caratu, Warszawa 1976. 
Bazylow L., Wieczorkiewicz P. P., Historia Rosji, Warszawa-Wrocław 2005. 
Benda K., Elek J., Vizsgálat Martinovics Ignác szászvári apát és társai ügyében, 
Budapest 1983. 
Beneš E., K budoucímu míru, Praha 1919. 
Beneš E., Úvahy o slovanství: hlavní problémy slovanské politiky, Praha 1947.  
Bernstein E., Rewolucja niemiecka, jej przyczyny, przebieg i skutki, Berlin 1921. 
Bierdiajew M., Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, przeł. i oprac. H. Paprocki, Kęty 
2005. 
Bibó, Kwestia żydowska, Warszawa 1993. 
Borsányi G., The Life of a Communist Revolutionary: Béla Kun, Atlantic Research and 
Publications 1993.  
Brogan H., Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa-Wrocław 2004. 
Brock P., The  Slovak National Awekening, Toronto-Bufallo 1976. 
Bullock D., The Czech Legion 1914-20, Oxford 2009. 
Chojnicka K., Narodziny rosyjskiej doktryny państwowej. Zoe Palelog – Między 
Bizancjum, Rzymem a Moskwą, Kraków 2001. 
Chovanec J., Mozolik P., Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej 
repuliky, Bratislava 1994. 
Chromow A.A., Biography of Dzerżynsky, Moskwa 1985. 
Ciągwa J., Słowacka ideologia narodowa na przełomie: Ludovit Śtur (1834-1856), 
praca doktorska niepublikowana. 
Conquest R., Wielki terror, Warszawa 1997.  
Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror i prześladowania, Warszawa 1999. 
Čarnogurský J., Videné od Dunaja. Výber z prejavov, článkov a rozhovorov, Bratislava 
1997. 
Czubiński A., Rewolucja Październikowa w Rosji i ruchy rewolucyjne w Europie lat 
1917-1921, Poznań 1988. 
D'Abernon E.V., The Eighteenth Decisive Battle of the World, Warsaw 1920, Westport 
Conn 1977. 
Dami A., La Hongrie de demain: critique des programmes revisionnistes, Paris 1929. 
Danilewski N., Rosja i Europa, Moskwa 1888.  
Davies N., Orzeł biały, czerwona gwiazda: wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, 
Kraków 1997.  
Dąbkowski T., Ukraiński ruch narodowy w Galicji Wschodniej, 1912-1923, Warszawa 
1985. 
De Lazari A., Dusza polska i rosyjska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
Warszawa 2004.  
Dejiny Prešova 2. Zost. I. Sedlák, Prešov, Muzeum SRR: Vỳchodnoslovenské 
vydavatel`stvo v Košiciach, 1965. 
Dejiny Slovenska, Bratislava 1998.  
Demel J., Historia Rumunii, Warszawa-Wrocław 1986. 
Dowbor-Muśnicki J., Moje wspomnienia, Warszawa 1935. 
Dunin-Kozicka M., Burza od Wschodu. Wspomnienia z Kijowszczyzny (1918-1920), 
Łódź 1990. 



 

  

343 

Dusiński I., Podstawowe zadania zagranicznej polityki Rosji w związku z programem 
naszej polityki wojenno-morskiej, Odessa 1910.  
Felczak W., Historia Węgier, Kraków-Wrocław 1983. 
Felczak W., Ugoda węgiersko-chorwacka 1868 roku, Wrocław 1969. 
Felczak W., Zerwanie unii realno-personalnej austriacko-węgierskiej, Wrocław 1982. 
Felczak W., Wasilewski T., Historia Jugosławii, Warszawa-Wrocław 1985. 
Ferko J., Maďarské (seba)klamy, Martin 2004. 
Figes O., Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891-1924, Wrocław 2009.  
Fischer R., Entwicklungsstufen Gegenrevolution und Restaurartionsversuche in Ungarn 
1918-1921, München 1988. 
Frajdl J., Československá republika 1918-1938, Diatex 1992. 
Fuller W.C., Prawdziwy koniec carskiej Rosji. Szpiegomania i zmierzch imperium, 
Warszawa 2008. 
Gabiś T., Powrót geopolityki, „Stańczyk” 1995, nr 1. 
Gadżijew K.S., Geopolitika, Moskva 1997. 
Galuba R., „Niech nas rozsądzi miecz i krew ...”. Konflikt polsko-ukraiński o Galicję 
Wschodnią w latach 1918-1919, Poznań 2004. 
Gąsiorowski W., Królobójcy, Kraków 1998. 
Giza A., Wojny bałkańskie 1912-1913 roku: aspekty polityczne i militarne: początki 
niewoli Bułgarów w Macedonii Egejskiej i Wardarskiej, Białystok 2002. 
Głębocki H., Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856-
1866), Kraków 2000.  
Gorizontow L.E., Dusza polska i rosyjska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
Warszawa 1999.  
Gosztonyi P., A kormányzó, Horthy Miklós, Budapest, Téka, cop.1990. 
Grodziski S., Franciszek Józef I, Wrocław-Warszawa 1990. 
Gruchała J., Tomasz G. Masaryk, Wrocław 1996.  
Györffy S., Kanis P., 1919: na ceste svetovej socialistickej revolúcie: Mada̕rská 
republika rád: Slovenská republika rád, Európa Könyvkiadó, 1981. 
Halecki O., The Limits end of Europan History, London-New York 1950.  
Heck R., Orzechowski M., Historia Czechosłowacji, Kraków-Wrocław 1969. 
Heresch E., Sprzedana rewolucja. Jak Niemcy finansowały Lenina, Warszawa 2010. 
Hrabovec E., Vertreibung und Abschub. Deutsche in Mähren 1945-1947, Franfurt in 
Main 1996. 
Hronskỳ M., Boj o Slovensko a Trianon 1918-1920, Bratislava 1998. 
Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997.  
Ilustrovane dejiny Slovenska a ceste k sebauvedomeniu, red. A. Spisz, Bratislava 2000. 
Informacje Polskiego Biura przy KC RKP (b) z 21 IV 1920, w: Komitern i idieja 
mirovoj rewolucji, Warszawa 1998. 
Jakubowski D., Julian Marchlewski, bohater czy zdrajca?, Warszawa 2007. 
Janšák Š., Dr. Pavel Blaho, Skalica 1967. 
Jászi O., Magyarorság jővője és a Dunai Egyesült Államok (Przyszłość Węgier i 
Zjednoczone Państwa Dunajskie), Budapest 1918, T. 6. 
Jewriei a risskaja rewlucja, red. O. W. Rudnickij, Moskwa-Jerozolima 1999. 
John M., Čechoslovakismus a ČSR 1914-1938, Praha 1994. 



 

  

344 

Johnson O.V., Slovakia 1918-1939. Education end Making of a Nation, New York 
1985. 

Joȯ T., A magyarnacjonalizmus, Szeged 1997. 

Kaczmarek B., Spór o możliwości zbudowania socjalizmu w jednym kraju (argumenty 
Trockiego, Stalina i ujęcie leninowskie), Warszawa 1988. 

Kalvoda J., Geneze Československa, Praha 1998. 
Kalvoda J., Role Československa v sovětské strategii, Kladno 1999. 

Kanis P., Zápas o novỳ svet, Bratislava 1979. 
Kárník Z., Vlastimil Tusar. Novinář, politik, diplomat, Praha 2005. 

Karpus Z., Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918-
1924, Toruń 1999. 

Karpus Z., Wschodni Sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe 
ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919-1920, Toruń 1999.  

Kemény G.G., Iratok a nemzetiségi kérdés tőrtienetéhez Magyarországon a dualzmus 
korában, Budapest 1952.  
Kilas J., Naród a idea narodowa. Nacjonalizm T. G. Masaryka, Warszawa 1998. 
Kim są Słowacy? Historia. Kultura. Tożsamość, praca zbiorowa pod red. J. 

Tomaszewskiego, „Słowacja”, Kraków 2005.  
Kissinger H., Dyplomacja, Warszawa 2009. 

Kitchen M., Historia Europy 1918-1939, Warszawa-Wrocław 1992.  
Klier J.D., S. Lambroza, Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modern Russian History 

Cambridge 2004. 

Klimecki M., Trudny sojusz. Z dziejów stosunków polsko-ukraińskich 1918-1920, w: 

Aleksandrów Kujawski. Obozy jeńców i internowanych 1918-1921, T. II, cz. 1: Warunki 
życia jeńców i internowanych oraz ukraińskiej emigracji politycznej, pod red. E. 

Wiszki, Toruń 2008. 
Klimko J., Slovenská republika rád: pokus o socialistickú štátnost̕, Pravda 1979. 

Kochanowski J., Węgry. Od ugody do ugody 1867-1990, Warszawa 1997. 
Koestler A., La Conde raide, Robert Laffont, Bouquins, Paris 1994.  

Koestler A., The Invisible Writing, New York 1954.  
Komitern i idieja mirovoj rewolucji, Warszawa 1998.  

Koneczny F., O wielości cywilizacji, Kraków 1935.  

Kopyś T., Kwestia narodowościowa na ziemiach Korony Świętego Stefana w latach 
1867-1918, Kraków 2001. 

Kopyś T., Oszkár Jászi. Z dziejów federalizmu w Europie Środkowej w latach 1900-
1920, Kraków 2006, s. 93.    
Korec P., Lauko V., Tolmáči L., Zubriczký G., Mičietová E., Kraje a okresy Slovenska. 
Nové aministratívne členenie, Bratislava 1997. 
Koskowski A., Czerwony Pułk Warszawy, Warszawa 1977. 

Kościelak L., Historia Słowacji, Warszawa-Wrocław 2010. 

Kotłowski T., Historia Republiki Weimarskiej 1919-1933, Poznań 2004. 

Kotłowski T., Niemcy 1919-1923. Organizacje robotnicze w walce o ustrój społeczno-
polityczny państwa, Poznań 1986. 
Kováč D., Kronika Slovenska, T. 1, Bratislava 1998. 

Kowalczyk A.S., Sawinkow, Warszawa 1992. 



 

  

345 

Kozłowski C., Zarys dziejów polskiego ruchu robotniczego do 1948 roku, Warszawa 
1980.  

Kozłowski T., Niemcy 1919-1923. Organizacje robotnicze w walce o ustrój społeczno-
polityczny państwa, Poznań 1986. 
Krátke Dejiny Slovensko, red. E. Mannova, Bratislva 2003.  
Kronika druhé světové války. Praha 2000. 
Kronika powstań polskich 1794-1944, Warszawa 2006. 

Krotofil M., Ukraińska Armia Halicka 1918-1920: organizacja, uzbrojenie, 
wyposażenie i wartość bojowa sił zbrojnych Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej,  
Toruń 2002. 
Kucharczyk G., Ostatni cesarz: bł. Karol I Habsburg, Poznań 2004. 

Kvasnička J., Československé légie v Rusku 1917-1920, Bratislava 1963. 
Lévinas E., Trudna wolność. Eseje o judaizmie, przeł. A. Kuryś przy współpracy J. 

Migasińskiego, Gdynia 1991. 

Liberalizm w Europie, pod red. E. Wiśniewskiego, Łódź 2008.  

Lukinich E., Dzieje Węgier w szkicach i biografiach, Budapeszt 1938. 
Łamański W., Siemionow Tian-Szanski P., Rosja. Pełne geograficzne opisanie naszej 
ojczyzny, Sankt-Petersburg 1899-1914.  
Mackiewicz J. ,  Lewa wolna,  Warszawa 1987. 

Madajczyk P., Czystki etniczne i klasowe w Europie XX w. Szkice do problemu, 
Warszawa 2010. 

Magyarorság tőrletente 1890-1918, Budapest 1988, T. 2. 

Marchlewski J., Rosja proletariacka i Polska burżuazyjna, Moskwa 1921. 

Marples D., Historia ZSRR. Od rewolucji do rozpadu, Warszawa-Wrocław 2006. 

Materski W., Bolszewicy i samuraje. Walka dyplomatyczna i zbrojna o rosyjski Daleki 
Wschód (1917-1923), Warszawa 1990. 
Materski W., Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943, Warszawa 

2005. 
McCagg Jr W.O., Dzieje Żydów w monarchii habsburskiej w latach 1670-1918, 
Warszawa 2010. 
Mendelson E., Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, 
Warszawa 1992. 

Mésároš J., Deformations inthe interpretations of Censuses In Recent Magyar-Slovak 
Controversies, w: Slovaks & Magyars. Slovak-Magyar Relations I Central Europe, 

Londyn 1995. 

Międzynarodowe aspekty wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Antologia tekstów 
historycznych, oprac. M.M. Drozdowski, Warszawa 1996. 

Mikuš J.A., Kirbaum J.M., Slovakia end Cultural Background, Toronto 1971. 
Mirowski M., Rewolucja permanentna Lwa Trockiego: między teorią a praktyką, 
Warszawa 2013. 

Mleczin L., Ojcowie terroru, T. I: Dzierżyński, Mienżyński, Jagoda, Warszawa 2003. 

Moczulski L., Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 2010.  

Mórawski K., Rewolucja węgierska 1919 roku, Warszawa 1965. 
Nazarewicz R., Komintern a lewica polska. Wybrane problemy, Warszawa 2008. 



 

  

346 

Nowak A., Od imperium do imperium. Spojrzenie na historię Europy Wschodniej, 
Kraków 2004.  

Nowak A., Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do 

kwietnia 1920 roku), Kraków 2001. 
Nowak A., Teoria walki cywilizacji Mikołaja Danilewskiego, w: Polacy, Rosjanie i 

Biesy: Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku, red. A. Nowak Arcana, Kraków 
1998. 

Nowak-Kiełbikowa M., Polska-Wielka Brytania 1918-1923. Kształtowanie się 
stosunków politycznych, Warszawa 1975. 

Ogonowskaja I.S., Istorija Rossii, Jekatierinburg 2010. 
Olivová V., Dějiny první republiky, Praha 2000. 

Ormos M., From Padua to the Trianon 1918-1920, Boulder, Colorado, Social Science 

Monographs; Highland Lakes, New Jersey: Atlantic Research and Publications, 1990. 

Ormos M., Hungary in the age of the two world wars 1914-1945, transl. by Brian 

McLean, copyed. by Matthew Suff; typeset by Andrea T. Kulcsár, Boulder, Colorado: 

Social Science Monographs; Highland Lakes, New Jersey: Atlantic Research and 
Publications, 2007. 

Ormos M., Trianon and East Central Europe: antecedents and repercussions, New 
Jersey 1995.  

Ossendowski A.F., Lenin, Warszawa 1990.  
Piotrowska-Orlof E., Dyplomacja polska wobec sprawy słowackiej w latach 1938-1939, 

Kraków 1980. 

Piotrowska-Orlof E., Kwestia słowacka w polskiej polityce zagranicznej w latach 1938-

1939, Rzeszów 1977. 

Piotrowska-Orlof E., Orawa i Spisz w latach 1918-1920, Szczawnica 1990. 

Pipes R., Krótka historia rewolucji rosyjskiej, Warszawa 1995. 
Pipes R., Rewolucja rosyjska, Warszawa 2006.   

Pipes R., Rosja bolszewików, Warszawa 2010. 
Pobóg-Malinowski W., Historia polityczna Polski, T. II, Londyn 1983. 

Podrimavsky M., Slovenska narodna strana v druhej poloviči XIX staročia, Bratislava 
1983. 

Poliakov L., Historia antysemityzmu. Epoka nauki, Kraków 2008. 

Przyjaźń z tysiącletnim rodowodem. Szkice z dziejów relacji polsko-węgierskich pod 

red. P. Jakóbczyk-Adamczyk i D. Roguta, Bełchatów 2009.  

Rabka R., Bałkany 1912-1913, Warszawa 2010. 

Roják D., Smutný A., Bojowý odkaz roku 1919. Spomienky bojovníkov za Slovenskù 

republiku rád a za Mađarskù republiku rád, Bratislava 1960. 

Roszkowski W., (Albert A.), Najnowsza historia Polski 1918-1980, Londyn 1991. 
R.W. Seton-Watson and His relations with the Czechs and Slovaks: documents 1906-

1951, T. I-II, Praha 1995-1996.  

Sak R.A., Drama československých legionářů v Rusku (1914-1920), Jinočany 1996.  

Scharlau W., Parvus-Helphand als Theoretiker in der deutschen Socjaldemokratie und 

seine Rolle in der ersten russischen Revoution, Münster 1964. 
Schatz J., The generation: the rise and fall of the Jewish communists of Poland, Berkley 

1991. 



 

  

347 

Segev T., Siódmy milion, Warszawa 2012. 
Sidor K., Černová, 27. októbra 1907: Černovská masakra a pravota, Matica Slovenská 
1997. 
Sládek Z., Evakuační akce československých vojsk v sovětském Rusku (1919-1920), 
Československo-sovětské vztahy IV, Univerzita Karlova, Praha 1975. 
Sobczyński M., Zawadzka B., Orawa polska. Problemy geograficzno-polityczne i 
społeczne, Łódź 1988.  
Struve P., Uwagi krytycznego zagadnienia ekonomicznego rozwoju Rosji, Petersburg 
1894. 
Šolc J., Slovensko rozdelené 1919, Bratislava 1969. 
Spykman N.J., The Geography of the Peace, New York 1944.  
Šrobar V., Boj o nový život: výber programových, poučných i polemických článkov, 
Praha 1920. 
Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 1918-1945, pod red. E. Orlof, Rzeszów 
1992. 
Struve P., Social'naâ i èkonomičeskaâ istoriâ Rossii: s drevnejših vremen do našego, v 
svâzi s razvitiem russkoj kul'tury i rostom rossijskoj gosudarstvennosti, Paris 1952. 
Studnicki W., Pisma wybrane, Toruń 2002. 
Sugar P. F., Hanak P., Frank T.,, A History of Hungary, Indiana University 1994. 
Suppan A., Zur historischen Persektive der Vertreibung der Deutschen aus der 
Tschechoslovakei, w: E. Hrabovec, Vertreibung und Abschub. Deutsche in Mähren 
1945-1947, Franfurt in Main 1996. 
Suworow W., GRU: radziecki wywiad wojskowy, Warszawa 1999. 
Szamuely T.,  Alarm! - ausgewählte Reden und Aufsätze, Berlin 1959. 
Szcześniak A.L., Judeopolonia. Anatomia zniewolenia Polski, Radom 2002. 
Szepal A., Les 133 jours de Béla Kun, Paris 1959. 
The Habsburg legacy: national identity in historical perspective, ed. by Ritchie 
Robertson and Edward Timms, Edinburgh : Edinburgh University Press, cop. 1994. 
Tormay C., Dziennik wyjętej spod prawa, Londyn 1923.  
Trianon and East Central Europe: antecedents and repercussions, eds. Béla K. Király 
and László Veszprémy, Boulder : Social Science Monographs, Highland Lakes, New 
Jersey: Atlantic Research and Publications, 1995. 
Tschechoslovakei, w: E. Hrabovec, Vertreibung und Abschub. Deutsche in Mähren 
1945-1947, Franfurt in Main 1996. 
Tuchola. Obóz jeńców internowanych 1917-1923, Toruń 1998.  
Ujhazy L., A maglar nem zet történelme, Budapeszt 2002. 
Váradi-Sternberg J., Utak. Találkozások embeek: irások az orosz-magyar és ukrán-
magyar kapcsolatokról, Użgorod 1974. 
Váry A., A vörös Uralom áldozatai Magyarországon, Budapest 1923. 
Vášáryová M., Sąsiad o północy, Kraków 2011.  
Vietor M., Slovenská sovetska republika 1919, Bratislava 1955. 
Vietor M., Slovenská sovietska republika: prvý pokus o nastolenie diktatúry 
proletariátu na území Československa, Bratislava 1959. 
Villat L., Rola Węgier w wojnie polsko-bolszewickiej, Warszawa 1930. 
Vojenské dějiny Československa III. díl. 1, Praha 1987. 



 

  

348 

Walicki A., Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002.  
Wandam A., Geopolityka i geostrategija, Kučkovo Pole, Moskva 2002.  
Wandycz P.S., Cena wolności, Kraków, 2003. 
Wańkowicz M., Kaźń Mikołaja II, Warszawa 1990. 
Wasilewski T., Historia Bułgarii, Wrocław-Kraków 1988. 
Wereszycki H., Historia Austrii, Warszwa-Wrocław 1986. 
Wędziagolski K., Pamiętniki: wojna i rewolucja, kontrrewolucja, bolszewicki przewrót, 
warszawski epilog, Londyn 1972. 
Węgrzy, Polacy a ich sąsiedzi, red. I. D. Molnár, Warszawa 1990.  
Winkler H.A., Długa droga na Zachód, T. 1: Dzieje Niemiec 1806-1933, Wrocław 
2007. 
Winklerová M., Karel Kramář (1860–1937), Praha 2011. 
Witkowicz A., Wokół terroru białego i czerwonego 1917-1923, Warszawa 2008.   
Wolff-Powęska A., Oswojona rewolucja, Poznań 1998. 
Zawaliński R., Słowacy, ich życie i kultura, Warszawa 1899. 
Zdziechowski M., Węgry i dookoła Węgier, Warszawa 2001. 
Zdziechowski M., Wybór pism, Znak, Kraków 1993. 
Zemko M., Slovensko – krajina v medzičase. Výber zo štúdii a článkov, Bratislava 
2002. 
Zenderowski R., Nad Tatrami błyska się...: słowacka tożsamość narodowa w dyskursie 
politycznym w Republice Słowackiej (1989-2004), Warszawa 2007.  
Zwycięzcy za drutami. Jeńcy polscy w niewoli (1919-1922), Toruń 1995.  
Żenczykowski T., Dwa Komitety 1920, 1944. Polska w planach Lenina i 
Stalina. Szkic historyczny, Warszawa 1990. 
 
V. Artykuły i przyczynki 

 
Bartlová A., Vplyv mađarského vojenského przepadu v lete 1919 na slovenské 
hospodárstvo, w: Slovensko a Mađarsko v rokach 1918-1920. Zborník referátov z 
konferencie v Michalovciach 14-15.6.1994. Zost. Ladislav Deák, Martin: Matica 
slovenská 1995. 
Bator W., Nacjonalizm węgierski – zarys problemu, w: Różne oblicza nacjonalizmów: 
polityka - religia – etos, pod red. B. Grotta, Kraków 2010. 
Batowski H., Stosunki polsko-czeskie, polsko-czechosłowackie i polsko-słowackie 1918-
1939, w: Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 1918-1939, pod red. E. Orlof, 
Rzeszów 1992. 
Bayer H., Bawarska Republika Rad 1919 roku, „Zagadnienia Nauki Historycznej”. 
Przekłady 1955, nr 2(3). 
Bonusiak W., Polityka ekonomiczna III Rzeszy wobec Słowacji i Generalnego 
Gubernatorstwa/ Podobieństwa i różnice, w: Od poznania do zrozumienia: Polacy, 
Czesi, Słowacy w XX wieku, pod red. E. Orlof, Rzeszów 1999.  
Bystrický V., Slovensko w 30. rokoch 20. storočia, w: Polska, Słowacja, Europa 
Środkowa w XIX-XXI wieku: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Orlof, 
pod red. J. Pisulińskiego, E. Rączy, K. Żarny, Rzeszów 2011. 



 

  

349 

Chojnicka K., Idee towarzyszące procesowi uzyskiwania przez Moskwę dominacji, w: 
Oblicze Wschodu w kulturze polskiej, pod red. G. Kotlarskiego i M. Figury, Poznań 
1999.  
Ciągwa J., Prawna pozycja narodu słowackiego w ostatnim pięćdziesięcioleciu, „Prace 
Prawnicze”, nr 1, Katowice 1969. 
Cynalewska-Kuczma P., Straty w rosyjskiej architekturze cerkiewnej w okresie 
komunizmu, w: Fenomen rosyjskiego komunizmu. Geneza, konteksty, konsekwencje, 

pod red. B. Brzezińskiego, Poznań 2010.  
Dąbrowski D., Wschodnia Słowacja jako obiekt zainteresowania Polski i Węgier przed 

wybuchem II wojny światowej, w: Stosunki polsko-słowackie w I połowie XX wieku 
(materiały pokonferencyjne), red. J. Głowińska, Wrocław 2006. 
Déak L., Mađarská politika v čase prípravy mierovej zmluvy (1919-1920), w: Slovensko 

a Mađarsko v rokach 1918-1920. Zborník referátov z konferencie v Michalovciach 14-

15.6.1994. Zost. Ladislav Deák, Martin: Matica slovenská 1995. 
Déak L.,  O problemach stosunków słowacko-polskich od Monachium do rozbicia 

Republiki, w: Stosunki polsko-słowackie w I połowie XX wieku (materiały 
pokonferencyjne), red. J. Głowińska, Wrocław 2006. 
Dérer I., Dlaczego jesteśmy przeciwko autonomii? w: Kwestia słowacka w XX wieku, 
Gliwice 2002. 
Dobieszewski J., Komunizm rosyjski oczami Mikołaja Bierdiajewa, w: Fenomen 
rosyjskiego komunizmu. Geneza, konteksty, konsekwencje, pod red. B. Brzezińskiego, 
Poznań 2010.  
Durčansky F., Autonoma jest dezyderatem, w: Kwestia słowacka w XX wieku, Gliwice 
2002.   
Ďurišin M., Prešov a „Slovenska Radova Republika” (1919), w: Vel’ka doba a jej 

dôsledky. Prešov v 20. rokach 20. staročia, red. P. Švorc i kol., Prešov 2012.  
Ďurišin M., Prešov ako centrum „revolúcie” – Slovenská republika rád (1919), w: 
Vel`ka doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru 
a ich dôsledky (1918-1929) / Große Zeit im kleinen Raum. Umbrűchein den Städten des 

mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918-1929), Prešov 2012. 
Eberhardt P., Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki, „Przegląd Geograficzny” 
2006, T. 78, z. 4. 
Fenomen rosyjskiego komunizmu. Geneza, konteksty, konsekwencje, pod red. B. 
Brzezińskiego, Poznań 2010.  
Ferenčuhová B., Talianska a francúzska vojenská misia na Slovensku a československo-

mađarsky konflikt v rokoch 1918-1919, w: Slovensko a Mađarsko v rokach 1918-1920. 

Zborník referátov z konferencie v Michalovciach 14-15.6.1994. Zost. Ladislav Deák, 
Martin: Matica slovenská 1995. 
Figiel S., Problem mniejszości narodowych w rumuńskim Siedmiogrodzie w latach 

1919-1945, w: Płaj. Almanach karpacki, 2004, nr 28. 
Findˊo B., Trianon a iskrenie revízie (zopár pohlˊadov pri 75 výročí), LT 18 VIII 1995. 
Gabiś T., Powrót geopolityki, „Stańczyk”, 1995, nr 1 (24).  
Giza A., Słowacki ruch narodowy w latach 60-tych i 70-tych XIX wieku, „Czasy 
Nowożytne” 2000, T. IX. 
Giziński J., Węgierski spór o Miklosa Horty'ego, „Rzeczpospolita”, 2-3 czerwca 2012. 



 

  

350 

Gniazdowski M., Obóz piłsudczykowsko-sanacyjny wobec słowackiego ruchu 
autonomistycznego, w: Stosunki polsko-słowackie w I połowie XX wieku (materiały 
pokonferencyjne), red. J. Głowińska, Wrocław 2006. 
Gruchała J., Wschodnia granica Polski w opinii czeskich środowisk politycznych (1918-
1938), w: Od poznania do zrozumienia: Polacy, Czesi, Słowacy w XX wieku, pod red. 
E. Orlof, Rzeszów 1999.  
Hajda J., Czechoslovakia s Federalist Heritage, w: Czechoslovakia: Past and Present, 
Paris 1968. 
Hlinka A., Porozumienie równych, w: Kwestia słowacka w XX wieku, opr. R. Chmiel, 
Gliwice 2002.  
Hodža M., Odczyt z 10 XII 1933 r. w Bańskiej Bystrzycy, w: Kwestia słowacka w XX 
wieku, opr. R. Chmiel, Gliwice 2002. 
Hronskỳ M., Priebeh mađarskỳch vojenskỳch operácií a ich strategickỳ ceĺ, w: 
Slovensko a Mađarsko v rokach 1918-1920. Zborník referátov z konferencie v 
Michalovciach 14-15.6.1994. Zost. Ladislav Deák, Martin: Matica slovenská 1995. 
Hučko J., Revolučné roky 1848-1849 a Slováci, „Studia Academica Slovaca” 1998, nr 
27. 
Jašurek I., Tisova koncepcia národa. Spor uníversálneho humanizmu a národného 
partikularizmu, „Středoevroposké politické studie” 2005, nr 2-3. 
Jedlicki J., Nacjonalizm, patriotyzm i inicjacja kulturowa, „Znak”, 59/1997 nr 502. 
Kamiński M.K., Postawa Związku Sowieckiego wobec sytuacji spowodowanej kryzysem 
państwa czechosłowackiego we wrześniu 1938 roku, w: Polska, Słowacja, Europa 
Środkowa w XIX-XXI wieku: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Orlof, 
pod red. J. Pisulińskiego, E. Rączy, K. Żarny, Rzeszów 2011. 
Kázmerová L., Polonofilstvo v činnosti Karola Sidora v rokoch 1920-1939, w: Polska, 
Słowacja, Europa Środkowa w XIX-XXI wieku: księga jubileuszowa dedykowana 
Profesor Ewie Orlof, pod red. J. Pisulińskiego, E. Rączy, K. Żarny, Rzeszów 2011. 
Kołakowski P., Polsko-czechosłowackie walki o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku, 
„Słupskie Studia Historyczne” 2012, nr 18.    
Kopyś T., Asymilacja Żydów węgierskich w okresie dualistycznej Monarchii na 
Węgrzech, (Asimilation of Hungarian Jews in the Dual Monarchy 1867-1918) – Studia 
Judaica Eds. Polish Academy of Sciences, Kraków 1998, nr 1. 
Kopyś T., Rokowania węgiersko-rumuńskie w Aradzie, w: Wielokulturowość, 
tożsamość narodowa, mniejszości na Węgrzech i w Polsce. Język-literatura-kultura, 
red. E. Fórián, Debreczyn 2004. 
Kopyś T., Stosunki narodowościowe na Rusi Zakarpackiej w drugiej połowie XIX i na 
początku XX wieku, w: „Węgry i dookoła Węgier…”. Narody Europy Środkowej w 
walce o wolność i tożsamość w XIX i XX wieku. Materiały z konferencji dotyczącej 
problematyki narodowościowej w Europie Środkowej zorganizowanej z okazji 10. 
Rocznicy śmierci prof. Wacława Felczaka. (Kraków 12-13 grudzień 2003), pod red. A. 
Cetnarowicza i S. Pijaja, Kraków 2005. 
Kopyś T., W sprawie węgierskiej pomocy w okresie wojny polsko-bolszewickiej, 
„Sowiniec” 2011, nr 38-39. 



 

  

351 

Kováč A., Česko-mađarská wojna a jej dôsledky, w: Slovensko a Mađarsko v rokach 
1918-1920 (Zborník referátov z konferencie v Michalovcach 14-15.6.1994). Zost. 

Ladislav Deák, Martin: Matica slovenská 1995.  

Kováč D., Medzinárodne súvislosti boĺševického wpádu na Slovensko, w: Slovensko a 
Mađarsko v rokach 1918-1920 (Zborník referátov z konferencie v Michalovcach 14-
15.6.1994). Zost. Ladislav Deák, Martin: Matica slovenská 1995.  
Kováč D., Słowacka tożsamość, w: Kwestia słowacka w XX wieku, Gliwice 2002.  

Kovács E., Stosunki polsko-węgierskie w latach 1919-1921, w: Studia z dziejów ZSRR i 
Europy Środkowej, Warszawa 1967, T. 3. 

Krajčovič M., Károlyiho vláda v Mađarsku a jej vzťah k Slovensku, w: Slovensko a 
Mađarsko v rokach 1918-1920 (Zborník referátov z konferencie v Michalovcach 14-
15.6.1994). Zost. Ladislav Deák, Martin: Matica slovenská 1995.  

Krajčovič M., Maďari a problémy náronej identity Slovákov v 19. Staronči, „Historické 

štúdie” 1996, nr 37. 

Krajčovičova N., Koncepcia autonómie Slovensko v mađarskej politike v rokach 1918-
1920, w: Slovensko a Mađarsko v rokach 1918-1920 (Zborník referátov z konferencie v 
Michalovcach 14-15.6.1994). Zost. Ladislav Deák, Martin: Matica slovenská 1995.  

Krawczyk A., Proces Hlinki i tragedia w Černovej, „Monitor Polonijny” R. 17, 2012, 
nr 5. 
Krekovičová Z., Od obrazu pasterza w folklorze słowackim do symbolu narodowego, 
w: Symbole słowiańskie – symbole narodowe, pod red. M. Maj i C. Robotyckiego, 

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego-Prace Etnograficzne” 1999, z. 35. 
Kučma I., Ideológia a propaganda Slovenskej republiky rád so zameraním a mađarsko-
slovenské vzťahy v rokoch 1918-1920, w: Slovensko a Mađarsko v rokach 1918-1920. 
Zborník referátov z konferencie v Michalovciach 14-15.6.1994. Zost. Ladislav Deák, 

Martin: Matica slovenská 1995. 
Kurkowiak A., Polityka antyreligijna Rosji Radzieckiej w latach 1918-1991, w: 

Fenomen rosyjskiego komunizmu. Geneza, konteksty, konsekwencje, pod red. B. 
Brzezińskiego, Poznań 2010.  

Kusý M., Fenomen słowacki, w: Kwestia słowacka w XX wieku, opr. R. Chmiel, 
Gliwice 2002. 

Kwestia słowacka w XX wieku, Gliwice 2002.  

Lengiel Z. K., Kaleti Svájc és Erdély 1918-1919-ben. A nagyromán állameszme maglar 
alternaiváink tőrténetéhez, “Regio” 1992/1.  

Mach A., Prawo Europy, w: Kwestia słowacka w XX wieku, Gliwice 2002.  

Maśnica A., Świat kolisty i zwycięstwo w historii Sir Halforda McKindera, „Stańczyk” 

1995, nr 1 (24).  

Mazurek K., Rosyjski Kościół Prawosławny a rewolucja bolszewicka, w: Fenomen 
rosyjskiego komunizmu. Geneza, konteksty, konsekwencje, pod red. B. Brzezińskiego, 

Poznań 2010.   

Meus K., Anti-jewish Riots in the Cities of West Galicia in 1918. An outline of the 
Problem, w: Vel`ka doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách 
stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929) / Große Zeit im kleinen Raum. 
Umbrűchein den Städten des mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918-
1929), Prešov 2012. 



 

  

352 

Motl S., Ukradli češi ruské zlato?, Reflex 43/2006. 
Nacjonalismus je slepỳ, v: V. Šrobar, Boj o nový život: výber programových, poučných i 
polemických článkov, Praha 1920. 
Nowak K., Polacy i Czesi na Zaolziu po 1920 roku, w: Od poznania do zrozumienia: 
Polacy, Czesi, Słowacy w XX wieku, pod red. E. Orlof, Rzeszów 1999.  
Od poznania do zrozumienia: Polacy, Czesi, Słowacy w XX wieku, pod red. E. Orlof, 
Rzeszów 1999. 
Orlof-Piotrowska E., Relacje pomiędzy państwem polskim a państwem słowackicm w 
okres od 15 marca do 1 września 1939 r., w: Stosunki polsko-słowackie w I połowie XX 
wieku (materiały pokonferencyjne), red. J. Głowińska, Wrocław 2006. 
Osuský Š., Miejsce Słowacji w nowej Europie, w: Kwestia słowacka w XX wieku, 
Gliwice 2002.  
Paczkowski A., Żydzi w UB. Próba weryfikacji stereotypu, w: Komunizm-ideologia-
system-ludzie, pod red. T. Szarorty, Warszawa 2001. 
Paluszyński T., Stanisław Bułak-Bałachowicz w estońskiej wojnie narodowo-
wyzwoleńczej w latach 1918-1919, w: Poznańskie Zeszyty Humanistyczne, Poznań 
2006, T. VI.  
Patelski M., Admirał Miklós Horthy de Nagybánya – kawaler Orderu Wojennego Marii 
Teresy, w: Przyjaźń z tysiącletnim rodowodem. Szkice z dziejów relacji polsko-
węgierskich pod red. Patrycji Jakóbczyk-Adamczyk i Dariusza Roguta, Bełchatów 
2009. 
Pekník M., K profilu slovenskej politiky v čase prvej svetovej wojny, w: Slovensko a 
Mađarsko v rokach 1918-1920. Zborník referátov z konferencie v Michalovciach 14-
15.6.1994. Zost. Ladislav Deák, Martin: Matica slovenská 1995. 
Piotrowska-Orlof E., Z dziejów Słowacji na przełomie 1918 i 1919 roku, „Rocznik 
Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, R. 1976, z. 1/28.  
Pisuliński J., Kwestia ukraińska w stosunkach polsko-czechosłowackich w 
dwudziestoleciu międzywojennym, w: Polska, Słowacja, Europa Środkowa w XIX-XXI 
wieku: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Orlof, pod red. J. Pisulińskiego, 
E. Rączy, K. Żarny, Rzeszów 2011. 
Płaj. Almanach karpacki, 2004, nr 28.  
Podrimavskỳ M., Slováci v podmiankach uhorskégo štátu na začatku 20. Staročia, w: 
Slovensko a Mađarsko v rokach 1918-1920. Zborník referátov z konferencie v 
Michalovciach 14-15.6.1994. Zost. Ladislav Deák, Martin: Matica slovenská 1995. 
Polska a Węgry, „Czas” 22 VII 1920. 
Polska, Słowacja, Europa Środkowa w XIX-XXI wieku: księga jubileuszowa 
dedykowana Profesor Ewie Orlof, pod red. J. Pisulińskiego, E. Rączy, K. Żarny, 
Rzeszów 2011.  
Popow M., Ci, którzy Torę zamienili na Manifest Komunistyczny – portrety żydowskich 
komunistów w rosyjskiej literaturze żydowskiej, w: Fenomen rosyjskiego komunizmu. 
Geneza, konteksty, konsekwencje, pod red. B. Brzezińskiego, Poznań 2010.   
Potemra M., Mađarská republika rád a Slováci, w: Slovensko a Mađarsko v rokach 
1918-1920. Zborník referátov z konferencie v Michalovciach 14-15.6.1994. Zost. 
Ladislav Deák, Martin: Matica slovenská 1995. 



 

  

353 

Prazak A., Kollarova myslenka slovanske wzajemnosti a Slovaci, w: Slovanskci 
vzajemnast, Praha 1938. 
Rapant D., Madziaryzacja, Trianon, rewizja i demokracja, w: Kwestia słowacka w XX 
wieku, Gliwice 2002. 
Rázus M., Jak osiągnąć porozumienie czesko-słowackie? w: Kwestia słowacka w XX 
wieku, Gliwice 2002. 
Rewolucja: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ruchów rewolucyjnych na świecie, 
2001, nr 1.  
Ross W., Zarys koncepcji rewolucji permanentnej w myśli socjalistycznej, w: 
Monografie i opracowania. Studia z metodologii nauk społecznych SGPiS, red. S. 
Piwko, Warszawa 1980, T. 86. 
Roszkowski J. M., Stanowisko „Świata Słowiańskiego” wobec sytuacji Słowaków i 
Polaków w Królestwie Węgierskim na początku XX w., w: Od poznania do zrozumienia. 
Polacy, Czesi, Słowacy w XX wieku, pod red. E. Orlof, Rzeszów 1999. 
Rotfeld A.D., Prawo narodów do samostanowienia. Teoria Leninowska i akty państwa 
radzieckiego (1917-1920), w: ZSRR i problemy pawa i polityki międzynarodowej. W 50 
rocznicę wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej, red. L. Gelberg, Wrocław 
1967. 
Sládek Z., Ruský zlatý poklad v Československu?, Slovanský přehled č. 3/1965.  
Slovensko a Mađarsko v rokach 1918-1920. Zborník referátov z konferencie v 
Michalovciach 14-15.6.1994. Zost. Ladislav Deák, Martin: Matica slovenská 1995.  
Slovensko v dradsiatom staroči w: Kronika Slovensko, Bratislava 1999, T. 2. 
Štefanek A., Czechosłowacja i autonomia, w: Kwestia słowacka w XX wieku, Gliwice 
2002. 
Štefanek A., Kwestia słowacka i czechosłowacka, w: Kwestia słowacka w XX wieku, 
Gliwice 2002. 
Stosunki polsko-słowackie w I połowie XX wieku (materiały pokonferencyjne), red. J. 
Głowińska, Wrocław 2006. 
Szász Z., Siedmiogród trzech narodów w połowie XIX i na początku XX stulecia, w: 
Węgrzy, Polacy a ich sąsiedzi, red. I. D. Molnár, Warszawa 1990. 
Szokolay K., Wewnętrzne konflikty odnowy społecznej i narodowej myśli politycznej na 
Węgrzech w latach 1917-1919, w: Węgrzy, Polacy a ich sąsiedzi, red. I. D. Molnár, 
Warszawa 1990. 
Švorc P., Mesta vỳchodnégo Slovenska v čase prevratu (1918) a po ňom, w: Vel`ka 
doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich 
dôsledky (1918-1929) / Große Zeit im kleinen Raum. Umbrűchein den Städten des 
mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918-1929), Prešov 2012. 
Švorc P., Život v mestečku Spišská Belá a česko-slovensko-poľske spory o spoločnú 
hranicu, w: Polska, Słowacja, Europa Środkowa w XIX-XXI wieku: księga jubileuszowa 
dedykowana Profesor Ewie Orlof, pod red. J. Pisulińskiego, E. Rączy, K. Żarny, 
Rzeszów 2011. 
Tiso J., Ideologia Słowackiej Partii Ludowej, w: Kwestia słowacka w XX wieku, 
Gliwice 2002.  
Trajdos T. M., Władysław Semkowicz wobec Słowacji, w: Od poznania do zrozumienia: 
Polacy, Czesi, Słowacy w XX wieku, pod red. E. Orlof, Rzeszów 1999.  



 

  

354 

Tschechoslovakei, w: E. Hrabovec, Vertreibung und Abschub. Deutsche in Mähren 
1945-1947, Franfurt in Main 1996. 
Urban M., Na dobrej drodze (O naszym stosunku do Czechów), w: Kwestia słowacka w 
XX wieku, Gliwice 2002. 
Valenta J., Trianonská mírová smlouva a začátky mađarského revisionismu, w: 
Slovensko a Mađarsko v rokach 1918-1920. Zborník referátov z konferencie v 
Michalovciach 14-15.6.1994. Zost. Ladislav Deák, Martin: Matica slovenská 1995.  
Vel`ka doba v malom priestore. Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru 
a ich dôsledky (1918-1929) / Große Zeit im kleinen Raum. Umbrűchein den Städten des 
mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918-1929), Prešov 2012.   
Vel’ka doba a jej dôsledky. Prešov v 20. rokach 20. staročia, red. P. Švorc i kol., 
Prešov 2012. 
Villat L., Rola Węgier w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920, „Wiadomości 
Historyczne”: dodatek do „Kwartalnika Historycznego”, Warszawa 1931, T. 45, nr 2-3. 
„Węgry i dookoła Węgier..” Narody Europy Środkowej w walce o wolność i tożsamość 
w XIX i XX wieku. Materiały z konferencji dotyczącej problematyki narodowościowej 
w Europie Środkowej zorganizowanej z okazji 10. rocznicy śmierci prof. Wacława 
Felczaka (Kraków 12-13 grudzień 2003), pod red. A. Cetnarowicza i S. Pijaja, Kraków 
2005.  
Wielokulturowość, tożsamość narodowa, mniejszości na Węgrzech i w Polsce. Język-
literatura-kultura, red. E. Fórián, Debreczyn 2004.  
Wiśniewski E., Liberałowie w rewolucji rosyjskiej 1 listopada 1916-6 stycznia 1918 r., 
w: Liberalizm w Europie, pod red. E. Wiśniewskiego, Łódź 2008. 
Zamjatin D.N., Geopolitika: Osnovnyje problemy i itogi razvitija w XX w., „Polis. 
Politiczeskije issledovanija”, 2001, № 6 (65).  
Zapis telefonogramu Trockiego do Lenina, w: Dokumenty do wojny 1920 r. ze zbiorów 
Lwa Trockiego, oprac. J. Stępień, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1992, nr 2. 
Zawaliński R., Stosunki wzajemne Polaków i Słowaków, „Świat Słowiański” 1913, R. 9, 
T. 2. 
Zgórniak M., Wojskowy aspekt stosunków niemiecko-słowacko-polskich w 1939 roku, 
w: Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 1918-1945, pod red. E. Orlof, Rzeszów 
1994.  
Żukow-Karczewski M., Polonia zagraniczna w czasach II Rzeczypospolitej, „Życie 
Literackie”, 20 VIII 1989 r., nr 33. 
 
VI. Opracowania internetowe 

 
August von Mackensen (1849-1945), niemiecki generał, w latach 1917-1918 dowodził 
wojskami Państw Centralnych na Bałkanach, które okupowały teren Rumunii i Serbii, 
na przełomie 1918 i 1919 r. kierował akcją ewakuacyjną wojsk Państw Centralnych z 
Bałkanów – zob. www.armianiemiecka.tpf.pl/Biografie/mackensen.htm [dostęp: 14 I 
2013]. 
Bańka B., Klasyczne i współczesne teorie geopolityki – 
http://www.ekpu.lublin.pl/naukidni/banka/banka.html [dostęp: 4 V 2013].  
Biełaja Armija, cziornyj baron - http://www.1917.net.pl/node/506 [dostęp: 11 IV 2013]. 



 

  

355 

Budapeszt i Węgry -  
http://www.budapeszt.infinity.waw.pl/joomla/index.php?option=com_content&task=vi

ew&id=463&Itemid=41&limit=1&limitstart=3 [dostęp: 10 IV 2013]. 
Bystrzak M., Słowacja w Czechosłowacji (1918-1938) -  
http://www.pk.org.pl/artykul.php?krajePage=3&id=428, [dostęp: 8 II 2013 r.].    

Chmielewski G., Geneza państwa i naczelnych instytucji państwowych Republiki 
Słowackiej, Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 

Uniwerystet Warszawski, s. 11. - www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34841/002.pdf 
[dostęp: 19 IV 2013]. 

Chronologia – Słowacja w: Wyszehrad. Portal o Czechach i Słowacji - 
http://wyszehrad.com/slowacja/historia/chronologia, [dostęp: 27 II 2013]. 

Československé legie v Itálii - http://www.valecnehroby.army.cz/htm/3_0_1.html 

[dostęp: 28 IX 2013]. 
„Dajcie nam już w nasze ręce karabinów jak najwięcej”, czyli dziękujemy Węgrom za 
22 miliony kul!,  - Patriota.pl / Portal fundamentalny - 

http://www.patriota.pl/index.php/dzieje-powszechne/hungarica/455-wgry-1920 [dostęp: 
10 IV 2013]. 
Encyklopedia PWN pl. Seria multimedialna. Cywilizacje Europejczyków, 2001 [dostęp: 
16 II 2013]. 

Encyklopedia WIEM http://www.fogra.com.pl/ [dostęp: 24 III 2013]. 
Hitler A., Moja walka - www.zrodla.historyczne.prv.pl, s. 28-31, 33-41. [dostęp: 2 IV 

2013]. 

Krawczyk A., Szkot, który pokochał Słowację – 
http://www.polonia.sk/index.php/historia-slowacji/489-szkot-ktory-pokocha-

sowacj.html [dostęp: 11 IV 2013]  

Krystlik T., Kulisy powstania Czechosłowacji, cz. 1 – zvedavec.org [dostęp: 12 XII 
2012]. 

Kuźniar R., Globalizacja, geopolityka i polityka zagraniczna, w: 
www.qdnet.pl/warecka/sprawy/druk/kuzniar_globalizacja_geopolityka_i_polityka_zagr

aniczna. html [dostęp: 6 V 2013]. 
Miśkiewicz M., Legion Czechosłowacki 1939. Wojna obronna Polski. 2005. 

http://www.czechpatriots.com/csmu/mirror/1939%20%20Legion%20Czechos%C5%82

owacki.htm [dostęp – 22 VI 2013 r.]. 

Pierwszy Kongres Syjonistyczny - 

http://www.izrael.badacz.org/historia/syjonizm1_kongres1.html [dostęp: 10 VII 2013]. 

Piłsudski a „biali”. Misja gen. Karnickiego – zob. http://jpilsudski.org/artykuly-ii-

rzeczpospolita-dwudziestolecie-miedzywojnie/wojskowosc-i-militaria/wojna-polsko-

bolszewicka-1919-1920 [dostęp: 27 III 2013].  
Radek K., The Polish Question and the International – 
http://www.marxists.org/archive/radek/1920/07/polish.html [dostęp: 2 sierpnia 2013 r.]. 

Rewolucja komunistyczna na Węgrzech 1919 r. - 
http://historieodklamane.salon24.pl/438523,rewolucja-komunistyczna-na-wegrzech-w-

1919- r  [dostęp: 28 I 2013].  
Ritthaler A., Eisner Kurt, w: Neue Deutsche Biographie. 1959 [http://www.deutsche-

biographie.de/sfz12945.html [dostęp 25 III 2013]. (niem.).  



 

  

356 

Semka P., Dramatyczny wybór admirała, „Uważam Rze – Historia” - 
http://www.historia.uwazamrze.pl/artykul/924749.html?print=tak&p=0 [dostęp: 8 VII 
2013]. 
Słowacja w czasie I wojny światowej i powstanie ČSR – modern history - 
www.armianiemiecka.tpf.pl/Biografie/mackensen.htm [dostęp: 7 II 2013].      
Švorc P., Slovenská Republika Rád, Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov –
http://historickaspolocnost.webnode.sk/news/slovenska-republika-rad-peter-svorc - 
[dostęp: 27 II 2013]. 
Trocki L., Cziego oni chotjat?, w: Sowietskaja Riespublika i Kapitalisticzieskij Mir, cz. 
2: Grażdanskaja Wojna. Bor`ba s Polszej i Wrangielem,  - 
http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl785.htm. [dostęp: 25 VII 2013]. 
Trocki L., Istoriczeskoje podgotowlienije Oktjabrja, cz. 1: Ot Fiewralja do Oktjabrija. 
Woprosy mira. Programma mira, w: Trocki L., Soczinienija, T. 3, cz. 1 – 
http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/trotl245.htm [dostęp: 23 VII 2013]. 
Trocki L., Nasze zadania polityczne - www.marxists.org/archive/trotsky/1904/tasks/ 
[dostęp: 16 VIII 2013]. 
Trocki L., The War end the International (The Bolsheviks end World Paece), Author`s 
Preface – http://www.marxists.org/archive/trotsky/1914/war/part1.htm#preface [dostęp: 
23 VII 2013]. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

357 

WĘGIERSKA I SŁOWACKA REPUBLIKA RAD: 
KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 

 
 
7 listopada 1917: przewrót bolszewicki w Rosji, w którego wyniku do władzy doszli 
rosyjscy bolszewicy Włodzimierza Lenina; na świecie ogarniętym pierwszą wojną 
światową powstało pierwsze państwo komunistyczne, wcielające w życie zasady 
marksizmu-leninizmu; 
1918-1919: bolszewicy rozpoczęli realizację rewolucyjnej geopolityki światowej 

rewolucji – doszło do próby rewolucji komunistycznej w Niemczech, a w lutym 1919 r. 
wybuchła wojna polsko-bolszewicka; 
wrzesień-październik 1918: rozpoczął się rozpad Austro-Węgier; 
28 pździernika 1918: w Pradze została proklamowana Republika Czechosłowacka; 
30 pździernika 1918: w Turczańskim Świętym Marcinie Słowacka Rada Narodowa 
ogłosiła oderwanie ziem słowackich od Krajów Węgierskich Korony Świętego Stefana; 
16 listopada 1918: w Budapeszcie proklamowano powstanie Węgierskiej Republiki 
Ludowej, władzę objął demokratyczny rząd hr. Michaly Karoly`ego; 
Listopad-grudzień 1918: na Węgry przybyły grupy komunistów węgierskich z Rosji 
bolszewickiej pod przywództwem Béli Kuna i Tibora Szamely`ego; w tym czasie na 
wschodnią Słowację w walkach z oddziałami węgierskimi wkroczyły wojska Republiki 
Czechosłowackiej;  
28 grudnia 1918: wojska czechosłowackie zajęły Preszów; 
30 grudnia 1918: oddziały czechosłowackie wkroczyły do Koszyc;  
21 marca 1919: w Budapeszcie komuniści i socjaldemokraci proklamowali 
zjednoczenie i powstanie Węgierskiej Republiki Rad;  
22 marca 1919: powstała Węgierska Rewolucyjna Rada Rządząca, a komuniści 
ogłosili szereg reform socjalnych, pozornie korzystnych dla społeczeństwa, 
jednoczesnie zaczęła się walka z Kościołem i religią, narodową kulturą i tzw. klasami 
posiadającymi (ziemiaństwo, właściciele kamienic, zakładów przemysłowych, 
inteligencja). W kraju rządzonym przez reżim komunistyczny została utworzona grupa 
terrorystyczna – „Chłopcy Lenina” pod dowództwem marynarza Jozsefa Cserny`ego, 
która wobec prawdziwych i domniemanych przeciwników reżimu Kuna stosowała 
terror i brutalne przesłuchania na wzór bolszewickiej Czeki; 
27 marca 1919: naczelny dowódca wojsk Ententy na froncie zachodnim, marszałek 
Ferdynand Foch przedstawił plan operacji interwencyjnej na Węgrzech; 
28 marca 1919: uczestnicy konferencji pokojowej w Paryżu utrzymali blokadę Węgier, 
nadając jej charakter kordonu sanitarnego; 
4 kwietnia 1919: do Budapesztu przybył polityk Związku Południowej Afryki, gen. Jan 
Smuts, który starał się bezskutecznie namówić komunistyczne władze węgierskie do 
przyjęcia korzystniejszej dla Węgier linii demarkacyjnej z wojskami rumuńskimi w 
Siedmiogrodzie. Węgrzy odrzucili te propozycje; 
10 kwietnia 1919: Rada Koronna Rumunii podjęła decyzję o ataku na Węgry, 
rozpoczynając działania wojenne 16 kwietnia; 
12 kwietnia 1919: w Wiedniu został utworzony Komitet Antybolszewicki pod 
przywództwem hr. Istvána Bethlena, na Węgrzech wybuchły bunty chłopskie, zaczęły 
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powstawać konspiracyjne grupy wśród oficerów b. CK Armii, którzy zostali 
zmobilizowani do formowanej Węgierskiej Armii Czerwonej, walczącej przeciwko 
wojskom rumuńskim i czechosłowackim; 
30 kwietnia 1919: na froncie północnym (słowackim) działania wojenne rozpoczęły 
wojska czechosłowackie; 
Kwiecień-czerwiec 1919: wojna komunistycznych Węgier z Rumunią o Siedmiogród i 
Czechosłowacją o Słowację (Górne Węgry), w maju oddziały Węgierskiej Armii 
Czerwonej doszły do linii demarkacyjnej, ustalonej w porozumieniu z grudnia 1918 r.; 
Czerwiec 1919: mocarstwa Ententy rozpoczęły rokowania dyplomatyczne z Węgierską 
Rewolucyjną Radą Rządzącą w Bratysławie; 
6 czerwca 1919: wojska węgierskie zajęły Koszyce; 
8 czerwca 1919: wojska węgierskie wkroczyły do Preszowa – komendantem miasta 
został mianowany Ferenc Déak, a 13 czerwca zastąpił go Béla Domján; 
9 czerwca 1919: w imieniu Węgierskiej Republiki Rad komisarz M. Laufer wydał 
zarządzenie powołujące Tymczasowe Dyrektorium Miasta, a jego przewodniczącym 
został Georgy Ér.    
10 czerwca 1919: komendant wojenny Preszowa, F. Déak wydał Rozkaz nr 1 
wprowadzając stan wojenny w Preszowie i okolicy, nakazując zamykanie okiennic od 
godziny 21.00 do 4.00. 
16 czerwca 1919: w Preszowie została proklamowana Słowacka Republika Rad, na 
czele Słowackiej Rewolucyjnej Rady Rządzącej stanął czeski dziennikarz 
komunistyczny Antonín Janoušek. SRRR wprowadziła – wzorem władz Węgierskiej 
Rewolucyjnej Rady Rządzącej cały szereg „reform społecznych”: 
 

- na mocy pierwszego aktu ogłosiła nacjonalizację fabryk i zakładów przemysłowych, 
zatrudniających powyżej 20 pracowników,  
- upaństwowiła sektor bankowy, domy czynszowe, ośrodki kultury, wypoczynku i 
rekreacji,  
- wprowadziła 8-godzinny dzień pracy,  
- upaństwowiła ziemię i lasy,  
- upaństwowiła duże majątki ziemskie, liczące powyżej 50 ha, choć nie podzieliła ziemi 
i nie dokonała jej nadziałów dla ludności wiejskiej, co poderwało niewielkie poparcie 
komunistów wśród chłopów.  
- uwolniła biedotę chłopską od płacenia podatków,  
- rozpoczęła walkę ze spekulacją i drożyzną, 
- podjęła próby regulacji sytuacji prawnej młodocianych robotników, 
- zlikwidowała sądownictwo, policję i żandarmerię istniejące w okresie Republiki 
Czechosłowackiej; 
- ogłosiła mobilizację do formowanej Słowackiej Armii Czerwonej;  
 
19 czerwca 1919: siedziba Słowackiej Rewolucyjnej Rady Rządzącej została 
przeniesiona z Preszowa do Koszyc – bliżej granicy węgierskiej; 
23 czerwca 1919: B. Domján wezwał osoby ukrywające się w obawie przed 
represjami, aby ujawniły się i oddały w komendzie miasta broń, amunicję lub inne 
przedmioty użytku wojskowego, a w zamian za to Węgrzy gwarantowali im 
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nietykalność osobistą i umożliwienie powrotu do pokojowego życia. W tym samym 
dniu minister pełnomocny do spraw Słowacji, dr Vavro Šrobár ogłosił w imieniu rządu 
Czechosłowacji nieważność obowiązywania ustaw i przepisów wykonawczych do nich 
rządu węgierskiego na terytorium Republiki Czechosłowackiej, natomiast 3 lipca 
wojenny dyktator wschodniej Słowacji z ramienia wojsk państw Ententy, gen. 
Hennoque wydał zarządzenie dotyczące zakazu posiadania i ukrywania broni pod 
groźbą uwięzienia lub rozstrzelania. 
22 czerwca 1919: w Budapeszcie wybuchł strajk kolejarzy skierowany przeciwko 
dyktatorskim rządom B. Kuna; 
23 czerwca 1919: konferencja pokojowa potwierdziła uzgodnienie z delegacją 
Rumunii, że wojska rumuńskie opuszczą terytorium Węgier, po wycofaniu czerwonych 
wojsk węgierskich ze Słowacji i Rusi Zakarpackiej; 
24 czerwca 1919: w stolicy doszło do zbrojnego zrywu zorganizowanego przez 
oficerów, które wsparła Dunajska Flotylla Wojenna i kadeci z elitarnej Akademii 
Wojskowej im. Cesarzowej Ludwiki – powstanie zostało szybko stłumione, a wielu 
uczestników zostało skazanych na karę śmierci lub więzienia; 
26 czerwca 1919: w Bratysławie spotkali się pełnomocnicy rządu WRR i CSR w celu 
uzgodnienia zasad ich wycofania z powyższych obszarów. Béla Kun przyjął warunki 
aliantów, gdyż potrzebował czasu wobec nowej kontrofensywy wojsk Ententy, i do 
przegrupowania wojsk w celu rozpoczęcia nowej ofensywy. Po osiągnięciu 
porozumienia rząd Kuna zobowiązał się do wycofania oddziałów Węgierskiej Armii 
Czerwonej z terenów niewęgierskich, głównie ze Słowacji i Rusi Zakarpackiej w 
zamian za powstrzymanie marszu wojsk rumuńskich w głąb terytorium węgierskiego, a 
dywizje serbskie i francuskie nie będą prowadzić żadnych operacji wojskowych na 
Węgrzech. Béla Kun po przyjęciu warunków Ententy wydał polecenie dotyczące 
rozpoczęcia wycofywania oddziałów węgierskich ze Słowacji i Rusi Zakarpackiej. 
Zgodnie z uzgodnieniami węgiersko-alianckimi wojska węgierskie miały opuścić 
okupowane obszary do 4 lipca 1919 r., do godziny 0.00. 
26 czerwca 1919: do Preszowa przyjechali oficerowie misji wojskowej USA pod 
dowództwem płk. Gosmana, a jej celem było uzgodnienie warunków zawieszenia broni 
i wycofania wojsk węgierskich z terenów Słowacji i Rusi Zakarpackiej – komuniści 
rozpaczliwie wzywają społeczeństwo do oporu i ogłaszają mobilizacje do Słowackiej 
Armii Czerwonej; 
27 czerwca 1919: ze względu na ofensywę wojsk Ententy przeciw Słowackiej 
Republice Rad Słowacka Rewolucyjna Rada Rządząca wydała rozkaz mobilizacyjny do 
Słowackiej Armii Czerwonej, który objął osoby urodzone w latach 1874-1901. Ze 
zmobilizowanych żołnierzy były formowane oddziały, które u boku żołnierzy 
węgierskich miały walczyć o ustanowienie władzy sowieckiej na Słowacji. 
Jednocześnie Czechosłowacka Rada Komunistyczna w Budapeszcie wydała odezwę do 
czeskich żołnierzy, funkcjonariuszy policji i ludności słowackiej, w której wezwała 
oddziały wojskowe i policjantów do zaprzestania używania broni w stosunku do 
robotników węgierskich, czeskich i słowackich, a robotników i żołnierzy wezwała do 
wstępowania w szeregi rad i do tworzenia warunków do zaistnienia dyktatury 
proletariatu. 
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28 czerwca 1919: Niemcy podpisały w Wersalu ciężki dla nich do akceptacji traktat 
pokojowy z państwami Ententy. 

30 czerwca / 1 lipca 1919: ostatni pociąg z żołnierzami WAC wyjechał z Preszowa do 

Koszyc, a stamtąd na Węgry. Z Koszyc wyjechał też na Węgry przedstawiciele SRRR. 
4 lipca 1919: do Preszowa wkroczyły wojska czechosłowackie, a pod ich ochroną 

administracja lokalna, gdzie ponownie władzę objął żupan Pavol Fábry i rozpoczął się 
okres stopniowej stabilizacji życia społecznego;  

20 lipca 1919: wojska węgierskie rozpoczęły ostatnią ofensywę w Siedmiogrodzie 
przeciwko wojskom rumuńskim, przekraczając Cisę, która była rozpaczliwą próbą 

ratowania pozycji kierownictwa Węgierskiej Republiki Rad. Po początkowych 
sukcesach, uderzenie całkowicie się załamało, gdyż żołnierze nie chcieli już walczyć. 

Wojska rumuńskie sforsowały Cisę i dotarły na odległość 30 km od Budapesztu.  

1 sierpnia 1919: w beznadziejnej sytuacji politycznej Węgierska Rewolucyjna Rada 

Rządząca podała się do dymisji, władzę w kraju chwilowo przejęli działacze związkowi 

i socjaldemokraci;  

3 sierpnia 1919: do stolicy Węgier – Budapesztu wkroczyły bez walki wojska 
rumuńskie, biorąc udany rewanż za zdobycie przez wojska austro-węgierskie 

Bukaresztu w grudniu 1916 r. 
15 listopada 1919: wojska rumuńskie wycofały się z Budapesztu;  

16 listopada 1919: do stolicy wkroczyły oddziały Armii Narodowej – tego dnia władzę 
w stolicy objął też admirał Miklos Horthy; 

4 czerwca 1920: Węgry podpisały traktat pokojowy z mocarstwami Ententy w Trianon, 

w wyniku jego ustaleń utraciły 2/3 terytorium w granicach z 1914 r.  
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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 

 
 
AAN – Archiwum Akt Nowych 
ABC – Węgierski Komitet Antybolszewicki 
APKr – Archiwum Państwowe w Krakowie    
BP – Biuro Polityczne 
BRR – Bawarska Republika Rad 
CBS – Czechosłowacka Brygada Strzelecka 
CK Armia – Cesarsko-Królewska Armia Austro-Węgier 
ČSR (CSR) – Československa republika (Republika Czechosłowacka)  
ČNA – Česky Narodny Archiv v Praze  
CzUHA – Ukraińska Galicyjska Armia Czerwona 
DOG – Dowództwo Okręgu Generalnego 
Ententa / Koalicja antyniemiecka w latach I wojny światowej  
FEMKE – Górnowęgierskie Towarzystwo Kulturalne 
Galrewkom – Komitet Rewolucyjny Galicji Wschodniej 
KC – Komitet Centralny 
KGB – Komitet Bezpieczeństwa Państwowego 
Komintern – Międzynarodówka Komunistyczna 
KPCz  – Komunistyczna Partia Czechosłowacji  
KPD – Komunistyczna Partia Niemiec  
KPRP – Komunistyczna Partia Robotnicza Polski 
KWR – Komitet Wojskowo-Rewolucyjny  
Lit-Bieł – Litewsko-Białoruska Socjalistyczna Republika Rad 
MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Ochrana – carska policja bezpieczeństwa 
OHL – Naczelne Dowództwo Armii 
Państwa Centralne – sojusz państw agresywnych w czasie I wojny światowej  
Polrewkom – Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski (TKRP)  
PPS – Polska Partia Socjalistyczna 
PPS-Lewica – komunizująca frakcja Polskiej Partii Socjalistycznej (1906-1918) 
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa (nazwa Polski w latach 1952-1989)  
PSR – Partia Socjalistów Rewolucjonistów 
I Republika Czechosłowacka – CSR w latach 1918-1938 

II Republika Czechosłowacka – CSR w latach 1938-1939 

RFSRR – Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Rad 
RKP (b) – Rosyjska Komunistyczna Partia (bolszewików)  
Rosja Radziecka / Rosja Sowiecka – nazwa państwa rosyjskiego w latach 1918-1922 
RP – Rzeczpospolita Polska (nazwa państwa w latach 1918-1939 i 1944-1952) 
SDKPiL – Socjaldemkracja Królestwa Polskiego i Litwy   
SDPRR – Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji 
SDPRR (b) – Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików) 
SLS – Slovenská ludová strana – Słowacka Partia Ludowa 
SNA – Slovensky Narodni Archiv v Bratysłave 
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SNS – Slovenská národná strana – Słowacka Partia Narodowa  
SPD – Socjaldemokratyczna Partia Niemiec 
SRR – Słowacka Republika Rad 
SSSR – Słowacka Rewolucyjna Rada Rządząca 
ŠAK – Štatny Archiv v Košicach  
ŠAP – Štatny Archiv v Prešove 
TKRP – Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski – zob. Polrewkom 
UHA – Ukraińska Armia Galicyjska  
ULRR – Ukraińska Ludowa Republika Rad,  
VHA – Voinsky Historicky Archiv v Bratilasve 
WAC – Węgierska Armia Czerwona 
WCzK – Wszechrosyjska Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i 
Sabotażem  
WP – Wojsko Polskie 
WPK – Węgierska Partia Komunistyczna 
WRL – Węgierska Republika Ludowa  
WRR – Węgierska Republika Rad 
WRRR – Węgierska Rewolucyjna Rada Rządząca 
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 
ZSRS – Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich 
Związek Radziecki / Związek Sowiecki – nazwa Rosji w latach 1922-1991  
ZURL – Zachodnioukraińska Republika Ludowa    
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Ryc. 1.  Tomasz Masaryk  
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Ryc. 3. Dr Vavro Šrobár – minister pełnomocny do spraw Słowacji w latach 1918-1927 

 

 

 
 

Ryc. 4. Gen. Milan Rastislav Štefánik 
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Ryc. 5. Ks. Andrej Hlinka, przywódca Słowackiej Partii Ludowej 

 

 

 

 

 

Ryc. 6. L`udovit Stur 
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Ryc. 7. Okres białego terroru na Węgrzech – chłop powieszony przez żołnierzy oddziału Pala 

Pronay`a za współpracę z komunistami 

 

 

 

 
 

Ryc. 8. Pal Pronay 
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Ryc. 9. Pierwsza linia walk wojsk czechosłowackich na Słowacji, 1919 r. 

 

 

 

 

Ryc. 10. Pomnik Słowackiej Republiki Rad w Preszowie 
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Ryc. 11. Stanowisko artylerii czechosłowackiej, 1919 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 12. Stanowisko bojowe wojsk czechosłowackich na moście w Komarnie, 1919 r. 
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Ryc. 13. Sztandar wojsk czechosłowackich w Bratysławie 

 

 

 

 

 
 

Ryc. 14. Żołnierze Praskiego Pułku Artylerii na Słowacji, 1919 r. 
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