
wianej publikacji bardzo starannie i fachowo kopiował artysta grafik Władysław 
Lewandowski, co, niestety, nie zostało udokumentowane na kartach tytułowych 
książki.

Franciszek Szymiczek

A. S z y m a ń s k i ,  ZŁY SĄSIAD. NIEMCY 1932—1939 W OŚWIETLENIU POL
SKIEGO ATTACHE WOJSKOWEGO W BERLINIE, Londyn 1959, s. 199 +  4 szkice 
+  6 fot.

W roku 1959 w Londynie wyszedł z druku pamiętnik Antoniego Szymańskiego 
pod podanym wyżej tytułem. Treść tej objętościowo niewielkiej książki zasługuje 
niewątpliwie na zapoznanie się z nią, gdyż przynosi wiele ciekawego i wartościowego 
materiału do zagadnienia stosunków polsko-niemieckich w latach 1932—1939.

Wczesną wiosną roku 1932 mjr dypl. piech. A. Szymański objął kierownictwo 
polskiego attachatu wojskowego w Berlinie, by pozostać tam aż do wybuchu wojny. 
W ten sposób mógł on — Wielkopolanin urodzony jeszcze pod zaborem pruskim 
i doskonały znawca problematyki niemieckiej — śledzić z bliska upadek republiki 
weimarskiej, dojście do władzy Hitlera oraz dalsze posunięcia narodowych socjali
stów. Trzeba też przyznać, że w wielkim ilościowo materiale potrafił Autor prze
prowadzić odpowiednią selekcję, wysuwając na plan pierwszy kilka podstawowych 
elementów i umiejętnie je podkreślając niekiedy nawet drobnymi, lecz zawsze bardzo 
charakterystycznymi rysami.

Jest oczywiście rzeczą zrozumiałą, że najwięcej uwagi poświęcał Szymański 
armii niemieckiej, ale pamiętał przy tym stale o starej zasadzie Clausewitza, że 
wojna jest tylko jednym ze środków polityki, i dlatego starał się o poznanie wszyst
kich dziedzin życia niemieckiego. Początkowo możliwości jego były znacznie skrom
niejsze od tych, jakimi rozporządzali jego koledzy — attachés wojskowi innych 
armii. Zresztą już podczas pierwszej oficjalnej wizyty u ówczesnego szefa sztabu 
Reichswehry — gen. Adama — Szymański mógł się przekonać, że stanowisko jego 
jest ze wszech miar trudne i bacznie obserwowane. Poza ściśle oficjalnymi okazjami 
nie spotykał się prawie z nikim. Niemcy starali się to wytłumaczyć faktem, że 
w Warszawie w ogóle nie było ich attache wojskowego. Lecz nawet i potem zmiana 
na lepsze postępowała bardzo powoli.

Zdobywana więc z niemałym trudem znajomość życia III Rzeszy szybko dopro
wadziła ppłk. Szymańskiego do przekonania, że w Niemczech mogą zmieniać się 
osoby i metody postępowania, ale zasadnicze cele i hasła pozostają stale te same. 
Oto np. kanclerz Hitler z pomocą wielkiego aparatu propagandowego rozpoczął 
głoszenie zmiany w dotychczasowych stosunkach polsko-niemieckich. Najwymowniej
szym dowodem potwierdzającym słowa Führera miał być pakt o nieagresji, pod
pisany w Berlinie 26 stycznia 1934 r.

Wydarzeniu temu został też nadany odpowiedni rozgłos, gdy tymczasem tego 
samego dnia kanclerz III Rzeszy dawał głównodowodzącemu Reichswehry, gen. 
Fritschowi, wytyczne co do organizowania możliwie najpotężniejszych sił zbrojnych.

Wszyscy zresztą głównodowodzący niemieccy w okresie międzywojennym nie 
kryli swego antypolskiego nastawienia. Niekiedy tylko raczej o nim zbyt wyraźnie 
nie mówili. Tak. np. czynił organizator i twórca stutysięcznej Reichswehry, gen. von 
Seeckt. Natomiast feldmarszałek v. Hindenburg (nb. urodzony w Poznaniu) jeszcze 
w maju 1919 r. — w 6 miesięcy po zawieszeniu broni na froncie zachodnim — 
wystąpił z koncepcją uderzenia na Polskę; kiedy zaś w przewidywaniu ewentualnej 
reakcji Zachodu projekt ten nie został przyjęty, wnioskodawca demonstracyjnie opuś



cił salę posiedzeń Rady Wojennej. Charakterystyczny też może być fakt, że prze
ważająca większość garnizonów znajdowała się na obszarach wschodnich z sie
dzibą Naczelnego Dowództwa w Kołobrzegu. Nawet przywrócenie w roku 1935 — 
z pogwałceniem odpowiednich postanowień traktatu wersalskiego — obowiązku 
powszechnej służby wojskowej nie wprowadziło istotnych zmian w tej dyslokacji, 
jak to unaocznione zostało na szkicu nr 2 (s. 16/17).

Szymański, któťy już w r. 1931 wydał (pod pseudonimem Mars) studium o nie
mieckich siłach zbrojnych, pominął w swoim pamiętniku ściśle fachową stronę tego 
zagadnienia, dając jednak przy innych okazjach trafne uwagi ogólniejszego cha
rakteru. Uwypuklił m. in. skromny poziom życia niemieckiego korpusu oficerskiego, 
co w znacznym stopniu umożliwiało wielu oficerom przeznaczanie sporo czasu na 
dokształcanie się ogólne albo w określonych dziedzinach. Z dużą dozą goryczy za
znaczył przy tym, jak niejednokrotnie jego niemieccy znajomi krytykowali szeroki 
gest spotykany w oficerskich kasynach pułków polskich, odwiedzanych przez nich 
w ramach wizyt oficjalnych.

Z prawdziwym już natomiast bólem dotknął Szymański innej bardziej ogólnej 
kwestii — tj. położenia mniejszości polskiej w Rzeszy hitlerowskiej, wyodrębniając 
to zagadnienie w specjalnym rozdziale zatytułowanym „Es wird nicht polnisch 
.gesprochen“ (s. 85—99). Administracja niemiecka stosowała wobec Polaków całą 
gamę skrupulatnie przemyślanych środków i sposobów mających na celu wynarodo
wienie tej kilkusettysięcznej rzeszy: od drobiazgów w rodzaju ustawicznego 
sprawdzania urządzeń przeciwpożarowych w chłopskiej zagrodzie na Opolszczyźnie 
do oficjalnej odpowiedzi udzielonej ambasadzie polskiej, jakoby władze lokalne nie 
uznawały wytycznych rządowych odnośnie do traktowania Polaków obywateli 
niemieckich. Nie omieszkiwano przy sposobności korzystać również z takich po
mysłów statystycznych, jak podział na mówiących wyłącznie „po polsku“ oraz „po 
polsku i po niemiecku“, a tylko pierwsza grupa była uznawana za Polaków. Pomimo 
jednak tych wszystkich trudności, mimo tego że polską krew miał w żyłach 
i słynny szowinista Hans Lukaschek, i prezydent policji berlińskiej Albert Grze- 
sinski, masa naszych rodaków w Niemczech uparcie trwała przy swej narodowości. 
Dwa bardzo piękne przykłady — to spontaniczna manifestacja na lotnisku berliń
skim w Tempelhof po zwycięstwie Żwirki i Wigury w Challenge’u lotniczym 
w r. 1932 oraz rozmowa Autora ze starym Ślązakiem na Opolszczyźnie, wracającym 
w niedzielę z kościoła, szczerym w rozmowie do chwili, kiedy dowiedział się, że 
podwożący go automobilista jest Polakiem z miasta...

Na takim tle Szymańskiemu szczególnie jaskrawo wpadała w oczy odmienność 
położenia Niemców — obywateli polskich, jakkolwiek stopniowo stawali się oni 
coraz bardziej agresywni dzięki umiejętnemu i konsekwentnemu wyzyskiwaniu 
naszych wad: lekkomyślności i bierności. Obie one m. in. przejawiały się w przy
puszczeniu, jakoby ustępliwość i ugodowość mogły zapobiec ekspansji prężnego orga
nizmu niemieckiego. Co gorsza, tak myślały niektóre jednostki na najbardziej od
powiedzialnych stanowiskach, jak chociażby szef Sztabu Głównego gen. Wacław 
Stachiewicz, zarzucający berlińskim raportom Szymańskiego przesadny pesymizm — 
nawet wtedy, gdy ten, w czerwcu 1939 r., meldował mu dane dotyczące kierunków 
planowanego natarcia niemieckiego na Polskę i określał prawdopodobieństwo wy
buchu wojny na sierpień — wrzesień.

O wiele większą jednak winą za karygodne hamowanie energiczniejszej akcji 
represyjnej antyniemieckiej oraz za podtrzymywanie przekonania o ewentualności 
pokojowego wyrównania rozbieżności polsko-niemieckich obarczył Autor ówczes
nego ministra spraw zagranicznych płk. Józefa Becka. I znowu należałoby się



tu odwołać do jednego z tych krótkich, jakby ledwo naszkicowanych fragmentów, 
jakich jest dużo na kartach Złego sąsiada.

Jest kwiecień 1939 roku. W salonce pociągu jadącego z Berlina do Frankfurtu 
nad Odrą płk Szymański przedstawiał wracającemu z Londynu min. Beckowi argu- 
menty przemawiające za bliskim najazdem niemieckim na Polskę. Rozmowie przy
słuchiwał się ambasador R.P. w Berlinie Lipski oraz radca MSZ Starzeński. Szy
mański wymieniał kolejno: domarsze koncentracyjne oddziałów Wehrmachtu wzdłuż 
całego polskiego pogranicza, wzmożone tempo prac terenowych, ustawiczne przeloty 
Luftwaffe nad terytorium polskim (usprawiedliwiane wobec protestów ambasady... 
słabym wyszkoleniem pilotów niemieckich), ruchliwość Kriegsmarine przy brzegach 
Półwyspu Helskiego, gorączkową pracę we wszystkich komórkach sztabowych. Beck 
„przysłuchiwał się podanym przeze mnie szczegółom wojskowych przygotowań 
w Rzeszy z ciekawością człowieka informującego się, który jednak ma z góry usta
lony pogląd na całokształt sprawy. »Czy sądzi Pan, panie pułkowniku, że Niemcy są 
przygotowani do szybkiego uwikłania się w awanturę wojenną?« — zapytał w końcu^ 
(s. 129).

Pamiętnik Szymańskiego oparty został w zasadniczym swoim zrębie na notat
kach odtworzonych przez Autora w Teheranie i Kairze w latach 1942—1943, gdyż 
poprzednie zaginęły w wirze działań wojennych. Są one jednak uzupełnione znajo
mością najnowszej polskiej i obcej literatury, zajmującej się problematyką Niemiec 
hitlerowskich. Dlatego też książka płk. dypl. Ahtoniego Szymańskiego, zaopatrzona 
w staranny indeks, szkice, fotografie oraz spis (dziś już tylko informacyjny) regu
laminów i podręczników wojskowych niemieckich, zainteresować może każdego, 
komu nie jest obojętna perspektywa odradzania się militaryzmu w NRF. Innymi 
słowy — jest to książka dla nas wszystkich.

Paweł de Laval

HISTORISCHE JAHRESSCHRIFT DES INSTITUTS FÜR SORBISCHE VOLKS- 
FORSCHUNG (Letopis Instituta za serbski Ludospyt, rjad B, Cisło 7, Bautzen I960, 
s. 356, 4 nlb., 2 mapy).

Kolejny siódmy tom historycznej serii Letopisu za serbski Ludospyt przynosi 
szereg interesujących materiałów poświęconych dziejom Łużyc. Część artykułowa 
tego tomu dotyczy przede wszystkim najnowszej historii Górnych Łużyc. Otwiera 
ją artykuł B. Nowaka pt. Die Doppelrolle der Führung der sorbischen nationalen Be
wegung in der Zeit der faschistischen Diktator in Deutschland (s. 3—35). Na podstawie 
głównie prasy i przemówień wybitnych działaczy ruchu robotniczego Autor omawia 
w nim eksterminacyjne plany władz hitlerowskich w stosunku do narodu serbołu- 
życkiego. Wskazuje z jednej strony na antyhitlerowskie ostrze serbołużyckiego ruchu 
narodowego, a z drugiej — nie ukrywa wcale, że część kierownictwa tego ruchu, 
rekrutującego się przecież z drobnoburżuazyjnych, klerykalnych elementów, gotowa 
była pójść i w praktyce poszła na współpracę z reżimem faszystowskim, zwłaszcza po 
aresztowaniu w 1933 r. kilku czołowych działaczy serbołużyckich i po przeprowadzo
nej natychmiast potem reorganizacji Domowiny. W związku z tym podporządkowane 
pod względem politycznym reżimowi hitlerowskiemu drobnomieszczaństwo serbo- 
łużyckie straciło kierowniczą rolę w walce przeciwko faszyzmowi. Historia serbo
łużyckiego ruchu narodowego wykazała, że tylko robotnicy serbołużyccy, prowadząc 
bezkompromisową walkę z faszyzmem, byli w stanie rozwiązać w pełni problem 
narodowy Serbołużyczan.

M. Kasper w artykule zatytułowanym Zur Siedlungsfrage in der sächsischen 
Oberlausitz (1919—1924) (s. 36—82) zajął się zagadnieniem walki biedoty wiejskiej


