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ELZBLETA KASZVBA 

ADOLF BOCIIENSKI O III RZESZY W POLITYCE POLSKI 

Dla ambi tncj prasy krnj o,\·cj dwudziestolecia mi[?dzy,rnj ennego by
lo nicmal regut1. ze wsröd temat6vv· rozpro.w publicystycznych na czo
lowych micjscach znajdm\·aly si� zagadnienia dotyczqcc polskicj poli
tyki zagraniczncj. W latach 1933-1939 niewc1tpliwie do cickawszych 

dyskusji na lamach Lejze prasy nalczaly rnzwazania na tcmat III Rze
szy. Intercsujc1cc i oryginalne glosy w tej sprawie padly zc strnny .. Bun

tu Mlodych" (od 1937 r. pod nazW<1 „Polityka"), prnrzc1_do,,·cgo i neo
konscrwatywnego, ,,niezalcznego organu mlodcj intcligencji" 1

. Co pra\V
da, pismo to nit! nalezalo do najbarclziej znanych. a pud wzglc;:dcm ,,_·ply
'Now na postawy i poglqdy szcrokich warshv spokczenshva plaslm·alo 
si� na praso\,·ym marginesie. Niernnicj jcdnak jest ono waite zai:1te

resowania przez wzglqd nie tylko na bardzo wysoki poziorn publicysty
ki, lccz bkze �1owatorshw, gloszon:vch pnipozyc.ii politycznych. W'.TÖz
niajqcych si� na tlc prograrnöw naj wi�kszych ugrupmva11 politycznych. 
Prorzc1dowosc „Buntu lVlJodych" nie wyrazala sit: nigcly stosunkiem 
uleglosci bqdz podporzc1dko\vania wladzom, \vynikala natomiast z ak
ceptacji v.;ytycznych polskiej polityki zagranicznej, sforrnulowanych przez 
J. Pilsudskiego i przej�tych p1-;:ez J. Becka. Popicranic silncj wlaclzy

wykonawczej nie przyslanialo im koniecznosci ochrony p1·aworzcJ,d1wsci,
kt6rcj wszelkic naduzycia bezwzglqdnie obnazali. Potwicrdzeniem de
klarmvanej niezaleznosci i odwagi ich publicystyki politycznej byl fakt,
ze zesp6l niejednokrotnic placil za ni.:i konfiskatc1 calych numer6w pis
ma. Jedyn3, nienaruszalmi norms, w haslach gloszonych przcz „Bunt
Mlodych" byla racja stanu, przyj�ta jako bezdyskusyjny impcratyw
w rozwiqzaniu zagadnien spolccznych i politycznych. Opierala siq ona
na idei stworzenia Polski mocarstwowej, imperialnej (przy czym ter
miny te oznaczaly sil� panstwa osüigni�tc\ nie drogq podboj6w teryto
rialnych, lecz przez zr�czncJ, polityk� mi�dzynarodowq i silnq armi� 2), 

1 Problematyce tej poswi�cajq miejsce w swych ksüi.zkach: A. Mice w s k i, 
W cieniu marszalka PHsudskiego, War�zawa 1967, oraz M. Kr 6 I, Style po!i
tycznego myslenia, Paryz 1979. 

2 A. B o c h e n s k i, Mii:dzy Niemcami a Rosjq, Warszawa 1937, s. 182-184.
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j cdyncj gv,;arancji utrzymania niedawno odzyskanej niepodleglosci. Po
stawa taka byla zresztq zgodna z wyznawan4 przez publicyst6w „Buntu 
l\iiloclych" zasad,1 zupclncj niczaleznosci polityki zagranic:rnej od roz
maitych nacisköw pai·tii politycznych i innych czynnikow. 

\V tematyce dotyczqccj szcroko rozumianej polityki zagranicznej spe
cjalizowal sit: Adolf Bochcriski :i. Solidnic ,\·yksztalcony, müd szczeg()l
nc predyspozycjc do pelnicnia takiej roli. Byl niekwestionowanym twor
c,1 cllugotrwalego programu polskicj polityki mi�dzynarodowej, propa

gO\nmego przez „Bunt Mloclych''. Zagadnieniu temu poswi(?cal obszcrne 

artykuly prnwie w kai.dym numErze pisma (jcgo autorstwo widac \VY-
1·aznie takzc w m·tykulach podpisanych przez zcspol lub zamicszcza
nych bez podpisu), pl'lrn1 zas wykbdnü1 jcgo poglci,d6w na ten temat 
byla specjalna ksü1zka 1. 

_-\rtykul ninicjszy ma si� tylko ograniczyc do prcze:1tacji sqdow 
Bocheriskiego na temal III Rzc,szy. J ednakze specyfika publicystyki tc
go autora, polegajqca na kazdorazowym ujmowaniu wszclkich zagad-
11il'1'1 lez,1cych w sfcTzc polityki zagranicznej Polski w kontekscie szer
szcj, logicznic spojnej koncepcji, narzuca koniccznosc przedstawienia jej 
najwazniejs,;ych clemcntöw. Nicnaruszalne zasady o,vej polityki stresz
czaly siq w trzcch punktach: 1. stalosc granic Rzeczypospolitej wyzna
c7.0nych traktabmi wcrsalskimi i ryskim; 2. niezawdzie;czanie integral
no.sci granic jedn0mu zf' s,vych sc1si:,d6w; 3. niedopuszczcnic do pochlo
nic;cia przez wk,Jkie imperializmy malych panstw lub narod6\'.r bez
par'istwowych lez.qcych w sferzc zainteresowania Rzeczypospolitej 5

• 

Gl6wnc1, <lctcrminantc1 dla polskicj polityki zagranicznej bylo polo
zenie miGdzy clvrnma wiclkimi sqsiadami - Niemcami i Rosjc1. Kon
sckwencj4 bkiej konfiguracji bylo ci21gle potencjalne zagrozenie dla 
n<1s1.ych granic. Przyjmujc1c istnicnie naturalnej dynamiki w politycc za
granicznej panstw_ A. Bochenski rnz,vazal tcn problem pod ka,tcm kil

ku mozliwosci. Poczytywal za iluzj� istnienie stalych i koniecznych sto
sunk6,v niezmien11ic clobrych lub zlych mi�dzy tymi panstwami a Pol
slq. U1,vazal, ze polska opinia publiczna powinna siq liczyc ze zmiana-

3 ,\. Bochci'lski, ur. w l!.l09 r. w Ponikwie na Ukrainie; w latach 1926-1927 
wycla wal wraz z brac:rni Aleksandrem i Innou.:ntym l\fari:i „Glos Zachowaj" wc
L,vo\'.·ie; 1927-1928 studiowal w Pary7.u w Ecole des Sciences Politiqucs, p6iniej 

uko1·1czyl prawo na Uniwcrsytecie Lwcwskim; w 1928 r. opublikowal 'Ne Lvmwie 
ksü1;.:�� Uströj n racjcr stanu; od 1931 byl jednyrn z czolowych publicyst6w „Bun
tu ::\I!odych", pi�ywal tak;(c m.in. w „Drodze", \Vilei"iskün „Slowie" i ,,\Viadomos
ciach Litcracl..ich"; ui.ywal czascm pscudonim6w: Franciszck Cz1:rwiski lub Fran
ci,zcl, L,insdol"f; zajmow,1! si� tematylq ustrojowq i zagadnieniami dotyczqcymi 
polilyld zagranicznej; zgiiql jako i.olniel'Z w 194"1 r. we W!oszcch. 

·
1 Boehcüski, Mi�cizy Niemcami a Ro,jrr. 
5 Tamze, s. 174-178. 
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mi w politycc naszych sqsiadöw, z nawrotami ckspansji zan'iwno nie
micckiej, jak i rosyjskiej przeciw Polsee G. 

Ogolny wniosek, jaki v,ryciqgmü Bochenski z tych iakt6w, byl roz
n:,: od bardzo popularncgu -w owym czasic przclrnnanüi, ze optymalnie 
korzystnq drogq w polskicj politycc zagranicznej ,icst stosowanic tcorii 
n'l\\·nowagi, polegajqcej na popieraniu sposröcl dwöch s,isiadöw slabsze
go przcciw silniejszcmu. J cgo zdanicm nie stanowiloby to dla Polski 
intcrcsu politycznego na dluzszq metc�, ponicwaz ta i tak nie moglaby 
::;ic) oprzec na zadnym z dw6ch sqsirtdr;\v w obronie przed drugim, by
loby to bowiem jcdnoznacznc z uzalcznieniem od cwentualncgo sojusz
nika. ,,Teoretycznie bioqc nie mozna bowicm zrozumicc, dlaczcgo by 

Polska miala dqzyc do konserwacji panstw, o ktc'irych wie z pewnosciq, 
zr: b�cl,1 kiedys jej przeciwnikami, a jcdnoczcsnie z gory zaklada, zc nie 
rnog,i byc jej obroncami przed drugi.m wchodzc1cyrn w gr� panstwcm" •. 
P1>\\·yzszy cytat stanowi ilustracjG stylu politycznego myslcnia Bochen
skic;;o, myslcnia wolnego od senlymentöw, sympatii czy antypatii, trzez
wcgo, licuicego si� jcdynic z ewentualnymi zyslrnmi b,1dz stratami pol
ski:cj racji stanu. 

J ezeli wiGC autor odaucal jako wariant polskicj polityki zagranicz
ncj wzgl�dnic stale oparcic si� o ktöregos z dw<ich s,1siad6w, to poja
wia sie; pytanie, dokqd pragnql skiero\vac akty\vnosc naszej dyplomacji. 
Otc'lz najwi�kszym niebezpieczenstwcm dla miGdzynarodowego poloze
nia Polski byl jego zdaniem powrot konstelacji. Rapalla, wyrazajc1ccj 
sil� ,Ye wspolpracy politycznej Niemicc i Rosji Radzicckiej. Natomiast 
maksyrnalnic korzystna koniunktut-a, jego zdrmiem, po\vstalu \V rnurncn
clc dojscia do wladzy Hitlera, eo bylo rownoznacznc z zerwanicm alian
su obu panstw i z odzycicm antagonizmu nicmiccko-rosyjskicgo 5 • •  ,Pol
ska odrodzila si� ,vskutek konfliktu Niemicc i Rosji w wojnie. Odno
,\·icnie ich antagonizmu dalo nam jeden z najswietnicjszych okl'csow 
pillitycznych - okres rz;_1dow J. Bec:ka w palacu brühlo\vskim. Stalym 
:fcnomenem clziej ov./ym byla zaleznosc dobrego lub zlego polozcnia Pol
ski od mnicjszego lub wiGkszcgo natc:z,;:nia anbgonizmu nicmiecko-ro
syjskicgo. Dop6ki irwac bqdzie ten antagonizm, sytuacja Polski nie bc:
dzie niebezpieczna" 9

• Podtrzymywanie tego antagonizmu lozalo wi�c 
w najv.riGkszym interesie Polski. Mialoby to byc mozliwe dzic;ki orien
tacji zagranicznej na Niemcy, bez wzgl�clu na ich sytuacjG wewnGtrz
fül, Przema,vialo za tym to, ze we wspomnianyrn antagonizmie stronq 
usposobiorn1 wrogo \vobec istniejqcej sytuacji byly Nicmcy, ZSRR zas 
byl stronq d,1ZciCq do porozumicnia. 7-godnie z takim zalozeniern jakie-

• T::'imzc, s. 24.
1 Tamze, s. 27.

6 Tanize, s. 29. 

ß TaP,ZC, s. 30. 
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kolwick poparcie Polski dla wschodniego sc1siada byloby ulatwieniem 
rcalizacji jego cel6w politycznych zblizenia do Niemicc, czyli oznacza
loby dzialanie wbrew interesowi, gdyz powodowalo powr6t Rapalla. 

Przy wyborze ,variantu „proniemieckiego" jego autor nie kierowal 
SiG zludzeniami eo do charaktuu polityki Niemiec w przyszlosci. Uwa
znl wr�cz za aksjomat, ze Polska pr(;dzej czy p6zniej bGdzie musiala si� 
liczyc z powrotem tego panstwa do ekspan:_::ji ,vzdluz Baltyku i pr6ba
mi poh1czenia na nowo Prus Wschodnich z resztq Rzeszy. Postulowal jc

dynie koniccznosc wykorzystania przez kierownik6w 1VISZ rzadko na
darzaj<1cej si� korzystnej koniunktury 10• Podtrzymywanie antagoniznrn 
niemiecko-rosyjskiego mialo miec dla Polski bardzo daleko idqce kon
sekwcncjc, stworzyC:: podstawy do .spelnienia \V przyszlosci ,varunku si
ne qua non polskiej racji stanu, tzn. eliminacji raz na zawszc niebezpie
czenstwa na wschod„ie lub zachodzie. ,, Umozliwialo pozbycie siq jcc1-

ncgo wroga - r�koma drugiego, ktury jcdnoczesnie jest przyszlym mo
zliwym jego sojusznikicrn" 11. Wspomniana diminacja miala sie; row
nac ro„biciu ktoregos z dw6ch pari.stw na mnicjsze organizmy pansh,·c
\VC. A. Bochenski dowodzil, ze byloby to bard-ziej prawdopodobne w od
niesicniu do wielonarnclowoscio,vcj Rosj i Radzieckiej niz III Rzcs1.y, 
jcdnolitej narodov.ro, spojonej dodatkowo silnc1 ideologi.1 narndo,vosocja
listycznc1. ,,Nie spos(Jb bcJ\Yiem pa11stwa narndowcgo rozbic w naszr,j 
epoce na kilka odn;bnych organizmöw pari.stwowych zwalczajr,cych si:_: 
nawzajcm. Zrcsztq wojna swia1.ov,·a wykazala, iz wysilkom calej skoali
'.l'.owancj Europy nie udalo si(; na clluzszy czas usunqc nicbczpieczcri.st,,·a 
niemicckicgo'' 1�. Byl to clrugi powazny argument w rozumo,vaniu A. B,)
che1'lskicgo przemawiajqcy za kicrunkiem na Niemcy. 

W k1·ytyce tak postawionego zagadnienia dominowaly dwa zastrzt
zenia dotyczc1ce geograficznie ujemnych skutk6w wojny J'()Syjsko-nic
mieckicj dla Polski uraz niebezpieczcri.stwa zbytniego wzmocnienia Nie'-· 
miec w ,vyniku zwyci�skicj wojny z Rosjq. Pienvszemu przedstawial 
Bochcnski nast�puj;-ip1 alternatywG - albo wczesniej lub pozniej wal
ka z Niemcami i Rosj,1 jcdnoc,:esnic, albo postawienie na konHikt tych 
dwoch pa11stw miE:dzy sob<1. Koniecznosc obrony Polski przed dwoma 
naraz Sqsiadami okreslil on jako katastrof� 1�. Dlatego wykluczal pro
wadzenie jcdnakowej polityki wobec Niemiec i Zwiqzku Radzieckiego. 
Warunkiem istnienia silnego panstwa polskiego moglo byc tylko rady
kalne wykluczenie jednego z dwoch potencjalnych niebezpieczenst\v. 

W tym miejscu dochodzila do glosu zasada relaty\vizmu politycznego 

10 A. Boche n s k i, Wytyczne JJolskiej polityki zagranicznej (Bunt Mlodych 
(da1ej: BM), 15 VII 1933). 

11 Mi�dzy Nicmcami a Rosjq (BM, 25 I 1937). 
12 A. Boche n s k i, Odwieczny wr6g Rzeczypospolitej Polskiej (BM, 10 I 1936). 
13 Mir:dzy Niemcami a Rosjq (Polityka (dalej: P), 25 X 1937). 
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zawierajqca si� w twierdzeniu, ze panstwo j est tym silniejsze, im pan
stwa z nim Sqsiadujqce s4 slabsze. Stc1,d juz tylko krnk do uznania re
wizjonizmu za najbardziej pozqdany w polskiej racji stanu. Za wschod
nim zas kierunkicm o,vego rewizjonizmu przemawial dodatkO\vo stosu
nek sil mi�dzy sc1siadami a Polskq. Mi�dzy Polsk4 a Rosjq Radzieckq 
istnial stan rownO\vagi - ,,Polska w roku 1920 mogla Rosj i przeszko
dzic np. w aneksji Estonii, podobnie mozc to zrobic dzis" 11• Natomiast 
stosunek sil mi�dzy Polskc1, a Niemcami zmienü,l siG na niekorzysc pier
wszej i tylko rozklad wschodniego sqsiada na kilka panstw narodowych 
by1by sposobem na jego trwale wyrownanie 1:;. Przy d1·ugim zastrzezc
niu odwolywal sie; Bochenski do charakteru wojny wsp61czesnej, b�
dqccj „kolosalnym wysilkicm, ktory panstwa dzisiejszego nie tylko do
raznie nie wzmacnia, ale ktöre je na szercg lat kladzic jako akt:pvny 
podmiot polityki miqdzynarodowej" 1';. Wojna z pa11stwem tak potGz
nym pod v.rzglc7dcm terytorialnym i luclno.sciowym jak Rosja ni.e mo
glaby sie; zmienic: w triumfalny pochod. Byloby to wielkie ryzyko, kto
rego jedynym pcwnym rozstrzygni�cicm musialby byc rozklad na sze
rcg panstw narodov,·ych; tylko cz<;sc z nich moglaby si<; znalezc w sci
s1ym Z\\·iqzku z Nicmcami. Wzmogloby to szansc wzrostu wplywt'.nv 
Polski na ,vschodzic i podsun�loby okaz.iG do wykorzystania k\vcstii 
ukranskicj dla pn:ypieczc�tmvania rozkladu panstwa rosyjskiego. Prze
ksztalcona w tcn spos6b „karta Europy wschodnicj" 17, rozumiana jako 
front wschodni Polski, miala zadecydowac o wyniku przyszlego starcia 
z Niemcami. Uwienczenicm tej stratcgii mialby byc automatyczny po
wröt konstelacji po1ityczncj z 1917 r., tzn. pornzumicnia polsko-rosyj
sko-francuskiego przcciw Niemcom. Dla Francji bylaby to ,vrc:cz ko
niccznosc obrnny granic Polski za ws-zelk1 cern;:, ponicwaz wobec roz
kladu ZSRR to Polska stalaby siG zasadniczym elcmentcm francuskiego 
frontu zachodnicgo o ostrzu antyniemieckim. Tak przcdstawialyby siG 
kardynalne zasady og6lncj koncepcji A. Bocheüskicgo. Stanowi ona 
pcwnc! zamkni�tq calosc � poparcie Niemiec przeciw Rosji byloby iyl
ko ctapem majqcym na cclu zabezpieczenic granic od wschodu, by przy
gotowac siQ do przyszlego zdecydowanego rozstrzygniGcia na zachodzie 
z Niemcami. Poszczcg6lne jej ogniwa scisle siQ lciczq ze sobq, jedne wy
nikajct z drugich. Analiza mozliwych konfiguracji politycznych przy
pominac moze precyzyjny wyw6d z licznymi danymi, tezq i wnikliwie, 
blyskotliwie przeprowadzonym dowodem. Nietrudno jednak zauwazyc, 
ze schemat ten mial charakter czysto teoretyczny, oparty na my.slowej 
spekulacji, a wiQc w praktyce nie zawsze realistyczny. 

a A. Boche n s k i, Granice relatywizmu poiitycznego (BM, 20 XII 1935). 
15 Tamz.e. 

1e Te n z e, Od-u:ieczny wr6g Rzeczypospolitej Polskiej (BM, 10 II 1926). 
17 Tamze. 
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Cele na teraz polskicj polityki zagranicznej zdaniem A. Bochcnskie
go powinny zasadzac si<; na istnieniu okresu dobrych stosunkow pol
sko-nicmieckich, ktöry jcgo zclanic·m mial tcndcncje do przcdluzania si�. 
Zjawisku tcmu sprzyjaly nast(,'puj,1ce wzgh;dy: 1. czynnik dcmogrnficz
ny (spadek przyrostu naturalnego Nicmiec) zrnniejszajc1cy silG eksp:msji 

Nicmiec ,v kierunku Polski: 2. brnk rniGdzy dwoma panstwami naro
d6w o nieokreslonym .i cszczc obliczu, mogqcych podlega{: nsymilacj i 
i w zwiqzku z tym byc przyczymi zatargu, oraz wplywy komunizmu, za
gr::-,zajqce zar6wno 6wczesnym Nir:-mcom, juk i Polsee ig. Pierwszy z tych 
czynniköw wydajc sie: szczegölnic malo przekonywajqcy, trudno go bo
wiem pogodzic z jcclnoczesnym przckonanicm o wielkich aspiracjach 
niemieckiej ckspansj i w ghib Rosj i, kt<'1re ,,,vzl,�ly gör� nad malym pla
nem imperialistycznym :-:clobywania ,v pornzumieniu z Rosjcl piaszczy
stych powiatöw Pornorza" rn_ \Vag<; trzccicgo oslabia sam autor m6wiqc, 
ze „byloby cü1zkim ble,dem przypuszczac, zc dla swoich sympatyj ustro-· 
jm\·ych Rzesza Niemiecka poswiqci choc najmniejszq czqstkq interesu 
narodowcgo Nicmiec" �0

. Do dalszego istnienia antagonizmu nicmiec
ko-rnsyjskiego i dobrych stosunkt'>w polsko-niemieckich niczbqdny by:t 
niemiecki interes narodowy. S\\·oje knrzysci mial rm czerpac z faktu 
istni,)nia na granicy wschodniej par'isi.wa 30-milionowego, a nie 160-rni
lionowego, zc wzrostu potc:gi Polski, niwnowazc!CCj wplywy kolosa ro
syjskiego ,v Europie wschodnic.i, ornz z tcgo, iz byla ona jedynym pal'l.
stW('ill w tej czc/;ci Europy, ktürc skutccznic udaremnilo pcrn:stanie 
bloku antyniemicckicgo z udzialem ZSRR. Bochenski do,vodzil dalej, 
ze powstanie nicpodleglej Polski bylo korzystnc dfa Nicrniec, niekorzy
stne clla Francji, kt6r,t automatycznie utraci!a w Rosji silnego, trady
cyjncgo sprzymierzenca. Nicpodleg!a i silna Polska oslabila wi�c d,voch 
pm,:aznych przccivmiköw Niemiec - Rosj� i Francj�. 

Powyzszc rozumowanie przyslmyalo oczywiscie do znancj nam juz 
konccpcji ogc'ilnej, ktöra wlasciwic nie ulcgla zadnym zdecydowanym 
modyfikacjom az do tragicznego wrzesnia 1939 r. Bochenski z nieza
chwiami konsckwcncjcl naginal do niej intcrprctacjc wazniejszych v1y
clarzcri. mü;dzynarodowych lub drobnicjszych zagadnien posrednio czy 
bezposrednio zwiqzanych z Po1skc1. Przykladcm moze byc jego polemi
ka z T. Gluzinskim ,v sprawic zaintercsowania Nicmiec Ukraim1 nad
dnieprzanslq �1

• Gluzi11ski upatrywar w tym zj:nvisku duze niebezpie
czenstwo dla granic Polski. Eochc11ski zas dowodzH, zc zainteresowa
nie N iemiec sprawq ukraü'iskq nigdy ni,:; mialo tnvalego charakteru, ani 
cech sprccyzowancgo planu clzialania. Problem ukraiüski w polityce 

1s A. Boche n s k i, Wytyczne po/:;kiej jJolityki zagranicznej (I3.:VI, 15 VII 
1933). 

10 Te n :.i: c, Oclwiecznu u;rog Rzcczypospolitcj Po!skicj (BIVI, 10 II 1936). 
20 Te n z e, iWi�d:y Niemcrrnü a Rosjq, s. 39. 
21 Te nie, Samoistna Ukrnina p. Gluzi(iskiego (P, 10 II 1937).
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nicmicckicj, jego zdaniem, wyst�powal paralelnic do okreso\v zaostrze
nia stosunkc rw rosyjsko-nicmieckich, a ponicwaz s,1 one bardzo fortun
nc dla Polski, przcto i zainteresowanic Ukraine\ nie jest dla nas symp
Lomem czegos ujemnego. Dodawal jcdnak, ze w razie zakori.czenia kon
fliktu rnsyjsko-niemieckiego rozkladem Rosji w intercsie Polski lcza
loby, aby Ukraina stahl siQ panstwcm najbardziej niepodleglym i naj
mniej zaleznym od Niemiec. 

PrzyZ\\:yczajeni jestcsmy, ze w publicystycc lat 1933-1939, poru
czcij,ic:cj probkmatyk� niemieckq, bardzo duzo micjsca poswiGcono ana
fü:,,m sytuacji wewn�itznej tego paüstwa, ideologii hitlerovlskiej i jego 
tv:<'n·cy - AdolfO\vi IIitlerowi. Na tym tlc trzeba uznac publicystykq 
Eoclwüskicgo za jeden z nielicznych wyjqtköw, z n:;guly bowicm brak 
\\- niej bylo odbicia, a nickiedy nawet echa biczc1cych ,vydarzcn, kt6-
rymi na ogul pasjono,vala siG prasa. Swojc tczy na tcmat polityki, w tyrn 
takze NiemiEc, poclbudowal abstrakcyjnq argumentacjq, cz�sto si�gal:: do 
przykladciw z histol'ii. Doskonala znaj omosc historii dyplomacji euro
pc-r,kicj i wykorzystywanic jej we wszystkich niemal artykulach jest 
ceci1q, po ktcirej bardzo latwo zidentyfikü\\'ac ich autora. Nie obylo siG 
bez zarzut<iw pod adrcsem Bocheüskiego, zc „zbyt jednolicie ... m6wi 
o Niemczech jako pc,vnej ustaloncj sumie pogh1dow dla dzisiejszej po
liiyki zagranicznej, podczas gdy nawet ta obecna niewqtpliwie mono
p:il"lia hitlerowska Niemiec nie jest monolitem poglqdciw, zwlaszcza o ile
chodzi o ustosunkO\vanie siQ do Polski w politycc zagraniczncj" ��. A. Bo
chu'tski odzegny\,·al siG od jakichkolwiek sympatii dla idcologii hitle
rowskicj. W lrnlkubcjach politycznych uwzgl�dnial jq, poniowaz - je
go zdaniem - byla jednym z clementow utrudniaj,1cych porozumienie
faszystowskich Nicmiec z komunistyczmi Rosjq. Przy tym nie przeccnial
,vp!y-.vu sympatii czy antypatii idcologicznych na clecydu.hce posuni�
cia ',,.· politycc mi�dzynarodowcj. ,,Dla pic;knych oczu antysemityzmu
polskiego moze poswiGcic Hitler bardzo wicle, ale nie z interesu naro
dO\H:go Niemicc ... Za Pomorze \Varto Niemcom nawet dotknqc sii;; dlo
ni p. Dzugasz,vilego" 2:1. 

Wstrzris, jakim byl Anschluss Austrii w marcu 1938 r. dla opinii 
europejskiej, nie ominql takze polskiej opinii publicznej. Gl6wne oba
wy Polak6w wynikaly ze wzmocnicnia siQ bezposrcdniego sa,siada z za
chodu. Dysprnporcja sil mi�dzy Rzcszq a Polska, znacznie si<� pogl�bila. 
Pd :'1..ustrii rychlo mogb przyjsc kolej na Gdansk i Sl<1sk. Dalszc utrzy
rnanic dobrych stosunkow polsko-niemieckich stanQlo pod znakiem za
pytania. Eochc11ski nie poddal siQ ogolnym crnocjom mogqcym wply
rnic na zmianQ jego koncepcji popicrania Niemiec. Za ideal narodowcgo 
socjalizmu uznal pari.stwo scisle niemieckie oraz wyodrGbnicnie Niemc6w 

22 0. G 6 r k a, Mif;clzy Niemcami ... (P, 25 X 1937).
�3 A. B o c h c 11 s k i, Mi�dzy Niemcami ... , s. 39. 
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w innych panstwach w organizmy cieszqce si(;! autonomic:1 personalmi 

i duchowo zwiqzane z III Rzcszq 24
. Ideal ten kl6cil si(;! z planem ancksji 

terytori6w zamieszkanych przez ludnosc: niemieck4. Nie byl to wystar
czaj<l,cy argument przemawiaj<Jccy za bezpieczenstwem polskich granic 
zachodnich. Dlatego tez Bochenski zakladal, zc polityka Hitlera na <la
lle\ chwil<;! byla systcmem scisle ddensyvmy�, ktory za gl6wny cel sta
wial sobie spokojm\ granic(;! na \Vschodzie. W tym sensie polityka Führc
ra wobec Polski byla kontynuacj,\ dawnej tradycyjnej polityki granicy 

bezpiecznej na wschodzic "\vprowadzonej przez Bismarcka. Niemcy mn

gly p6jsc albo drogcl bezposredniego porozumienia z Polskc1, albo posred
nicgo porozumienia z Rosj<l, Radzieck,1 - lecz ten wariant m6glby za
pewnic bezpieczcnstwo Niemcom na wschodzic dopieru poprzez woj n�, 
czyli contradictio in adiccto 2''. Polska dla Hitlcra jest w tym ukladzie
tym samym, eo Rosja d]a Bisman:ka. Rozsqdek polityczny nakazywalby 

wü�c wyb6r pierwszcj mozliwosci. Polska za� mogla upewnic w tym 
zachodniego S<1siada przcz nastnwienic pokojowe wobl'C Niemicc i ra
czej antyrosyjskie. Musialaby tez byc wystarczaj,ico silna, by mogla 
istotnie stanO\vic dla Europy zapcrG przeciw Rosji. Bocheri.ski byl jcsz
czc pclcn optymizrnu. gdy st wicrdzil: ,,gdyby nie ogrom:1c prcstizo\\·e 
znaczenic sprawy Pomorza, mozna by stwierdzic, ze sytuacja politycz

na Europy doznala [!] na tak dlugi okrcs wsp6ldzialania polsko-niemiec
kicgo, jak wsp<>lclzialania prusko-rosyjskiego w XIX ,vieku" 20

• D.:.lcj 
pisal: ,,sympatie idcologicznc dyktujq zwykle nieslychanie jasn4 li.ni:� 
postE;powania. Trudno np. pr·zypuscic, aby wr6g komunizmu pra,;nql 
rcalizowac s,v6j ideal drogq wzmocnicnia Rosji. 0 ile ,vic;c te sympntie 
wystGpUjq silnic, dany osobnik zwykle podswiadomie podporzqdko,vuje 
im racjq stanu s,vcgo patistwa ... Dlatego wply\v zwüizk6w ideologicz
nych na polityke; panstw nawct nacjonalistycznych ... jcst 'NiGkszy jcik 
mozna rozumowo przypuszcznc. Dlatego nie nalezy lckcewazyc diame
tralnej r6z:1icy w sympatiach ideologicznych sfer kicrowniczych Bis
marcka i Niemiec Hitlera" 27• PamiGtajqc wczcsniejsze poglqdy Bochcn
skicgo na icmat ideologii w polityce, ostatnie zdanie mozna ocenic jako 
siQgniGcie do arsenalu argumentöw, k1.ore w mniemaniu samego autora 
posiadajq niklc znaczenie w decydujqcych rozstrzygnie;ciach dyploma
tycznych. 

W kilka miesi�cy p6zniej podobnie ustosunkowal si<; on do sprawy 
Monachium i sposobu rozstrzygni�cia problemu Niemcow sudeckich ��. 

I z tego Polska mogla, jego zdaniem, wyniesc pewne korzysci, poza 

24 Te n i. e, Adolf Hitler kontynuatorem Bismarcka (P, 10 IV 1938). 
25 F. C z er w i s k i, Niebezpicczeiistwo sojuszu polsko-niemicckiego (P, 25 IV

1938). 
28 A. B o c h e 11 s k i, Adolf Ilitler kontynuatorem Bismarcka (P, 10 IV 1938).
n Tami.e. 
28 Te n i: e, Przeszlosc i przyszlo§c sprawy czeskiej (P, 10 x 1938). 
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przylqczeniern Sl-1ska Cieszynskiego. Brntalnosc potraktowania Czecho
slowacji czynila z niej panstwo wymykajqce si� spod wplywu pot�z
nego sqsiada, a w kazdym wypadku bezwzgl�dnie nieprzyjaznie do nie

go nastawione. Poza tym wczesniej Czechoslowacja grawitujqc ku pod
leglosci wiclkim irnperiom (ku Niemcom z racji bezposredniego Sqsiedz
twa, ku Francji poprzez przynaleznosc do Malej Ententy) byla przesz
koclc! w realizacj i intercs6w polskiej polityki zagranicznej na poludniu 
Europy. Miala ona polcgac na popieraniu srednich i malych panstw 
przec.:iw wielkim 1mperializmom, a w konsekwencji doprowadzic do po
ludniowego Locarna, z gwaran<.:jq dla Rzeczypospolitej Polskiej �9

• Do
konujqc bilansu 1938 r. w polityce zagranicznej Polski Bochenski uznal 
za sukccsy przewr6t ,v stosunkach polsko-litewskich oraz pozyskanic 
Sl<1ska Cieszynskiego. Negaty\vy zas objawialy si� w postaci braku 
wzrostu wplyw6w Polski w Czcchach, ,,eo, jak si� zdawalo, winno bylo 
nastqpic automatycznie wraz z ustqpieniem Edwarda Benesza" :m, i zc1-
da·nia Spisza i Orawy jako kardynalnego bl�du politycznego zrazaj,1-
cc·go do Polski Slowakow. 

Pierwszq wyraznq oznakq zaniepokojenia Bochenskicgo polozenicm 
mü:clzynarodowym Polski bylo okreslenie wzmocnienia Rzeszy przez 
wzrost wplyw6w w Czechach, na Slowacji, bezposrednie polqczenie 
z Wc:grami i Jugoslawic1 za najwazniejsze zdarzenic 1938 r. oraz odej
scie od forsowania idei kampanii przeciwrosyjskiej u boku Niemiec. 
W obecnym momencie moglo to bowiem grozic interwencjc1 mocarstw 
zachodnich 31

. Rok 1939 stanowil zdecydowany przelom w publicystycc 
A. Eoche1'iskiego. Nieodwracalnie bowicm zalamo.ly siq podstawy jego
koncepcji polskiej polityki zagranicznej, a rozwoj wypadkow na arenic
mü�dzynarodowcj podkreslil wprost jej utopijny charakter. Po marcu
stalo si� jasne, ze podtrzymywanic poprawnych stosunk6w polsko-nie
micckich jest iluzjq. Pozostalo psychiczne przygotowanic spoleczenstwa
do zblizajqcej sie; wojny. Bocheilski pisal: ,,nie widzimy zadnej przyczy
ny do nadmiernego niepokoju. Smicszna panika i histeria, kt6ra ogar
nc;la naszq zydowskq i endeckq pras�, nie ma najmniejszego sensu. Pol
ska nie ma powodu dqzyc do wywolania starcia z Niemcami. 0 ile im
perializm niemiecki przekroczy jednak pewne granice, wyraznie wyty
czone przez naszq mysl politycznt1, p6jdziemy bez najmnicszego wahania
na rozpraw� z Niemcami" 32

• A. Bochenski widzial ewentualnosc czynne
go wystqpienia Polski przeciwko imperializmowi niemieckiemu w trzech
wypadkach: 1. ataku Niemiec na granice Rzeczypospolitej; 2. pozbawie
nia Polski jej mozliwych sojusznik6w w przyszlej ewentualnej wojnie

29 Tamzc.

,o Bilans 1938 r. tv polityce zagranicznej (P, 10 I 1939). 
31 Tami:e. 

32 F. C z er w i s k i, Bilans strat i zysk6w polskiej poiityki zagranicznej 

(P, 25 III 1939). 
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z Niemcami czy Rosjq (mial tu  na mysli atak Niemiec na Francjt=� lub 
Rumuni�) lub w razie naruszenia przez Niemcy waznych pol<'tcze11 ko
munikacyjnych Polski na wypadek wojny :1:1• 

Swoje ostatnie sierpniowe artykuly z 1939 r. poswi�cil Bochcnski 
zagadnieniom propagandy w starciu z III Rzesz.1. Uwazal, ze uzyv.:anie 
w propagandzie antyniemieckicj sformulowania o „odwiecznym wrogu'' 
Sq jedynie wodc1 na mlyn narodowego socjalizmu i nalezaloby je zastq
pic haslem walki z Hitlerem i jego ideologic1. Przypominal przy tym, 
jak waznym atutem jest propaganda w walce politycznej. Hitler potra
fil ni4 obezwladnk przcciwnika, usilujqc kazdorazowo udowodnic mo
ralne prawo Niemiec do dokonania pcwnego zaboni i p1·zestraszyc swq 
silq 34• ,,Dwa Sc! glosnc zadania propagandy polskiej w zachodnie.i Eu
ropie. Jednym jest przcciwdzialanie prawdopodobnej - obecnie - kon
cepcji agitacyjnej Niemiec, dqZqcej do ewentualnego rozdzielenia Pol
ski i jej aliant6w oraz stworzenia pr6by uderzenia wlasnic na Polskic; 
przy neutra1nosci zachodu. Drugim zadaniem jcst przekonanie opinii 
zachodnioeuropejskiej, zc Polska ,v tym aliansie nie jest jakims ldien
tem na laskawym chlebie u Francji i Anglii, alc partnercm, ktory ma 
do wyboru takze inne kombinacje" :i;;_ Ale nawet w tych dniach wiel
kiego napiE;cia Bochcnski nie przedstawial sytuacji Polski jedynie w ciem
nych barwach. Trudno okreslic:, w jakim stopniu wynikalo to z au
tcntycznej wiary ,v pozytywnc rozstrzygni�cia, a w jakim z chc:;ci uspo
kojenia przestraszonej opinii publicznej. Twierdzil miano,Yicie, ze ob6z 
przeciwniemiecki w Europie jcst wcwnE;tr:mie bardziej zjednoczony niz 
par'l.stwa totalitarnc. Przypomnial takze istnienic nadzwyczaj liczncj cmi
gracji politycznej niemieckiej i wloskiej, zdccydowanie poü;piajqcej po
litykQ swych paI'lstw. 

Program polityki zagranicznej Polski stwo1·zony przez A. Bochcn
skiego byl cz�sto nierealny, ale jego autor nie byl praktykiem, a teoi:e
tykiem holdujc1cym maksymalizmowi w rozwic!Zaniach polityki mi�dzy
narodowej. W tym wypadku ch<t<:i cz�sto przeslanialy autentyczne mo
zliwosci. Roztrzqsanie kazdego posunic;cia w polityce nawet pod kqtem 
kilku mozliwosci nie g\\"nrantuje, zc realia nie podyktu.icl zupelnie in
nych rozwi<1zan, ,nizby wskazywalo najbnrdziej logiczne rozumowanie. 
W wypadku Niemicc najslabszym punktem programu Bochenskiego by
lo przeccnianie dlugosci tnvania dobrych stosunk<iw polsko-niemieckich. 
Natomiast bardzo trafne wydajq sie; byc jego pogla,dy na temat me

chanizmow poruszajqcych polityka, mi�dzynarodowq w og6le. Ostrose 
i trzezwosc spojrzenia na tE; problematyk� wzmagalo odrzucenie wszel
kiego altruizmu jako motoru konkretnych posuni�c politycznych. Trud-

M Tamze. 
34 A. Boche n s k i, Z kim prowadzimy walkt: (P, 27 VII 1939). 

�5 Te n z c, Propaganda polska w Europie Zachodniej (P, 13 VIII 1939). 
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no tez zarzucic tej koncepcji braku przemyslenia do konca poszczeg61-
nych zagadnien, czy tcz niewystarczajqco bogatej a1·gumentacji, w kt6-

rej Bochenski wydawal si� byc mistr:,;em. Sens owej koncepcji nadaje 
juz sam fakt poszukiwania dlugofalowego, skutccznego kierunku dzia

lania ,v politycc zagraniczncj Polski. Byla ona interesujqcym przykla
dcm niezalcznosci i oryginalnosci w historii polskiej mysli politycznej. 

ADOLF BOCIIENSKI ÜBER DAS III. REICH IX DER POLNISCHE!\ 

POLITIK 

Der Artikel versucht das Programm de,· polnischen Aussenpolitik, dus Adolf 

Bochet\ski in den Jahren 1931�1939 im ncokonservati\'cn „Bunt Ivilodych" (seit 

1937 „Polityka") formulierte und propagierte. Bc,ondcre Beachtung fand die Po

litik gegenüber dem III. Reich. Viel Beachtung schenkte man auch den Argu
menten des Autor�, d ic für eine diplomatische Aktivität Polens gegenüber 

Deutschland �prechcn soll tcn. Die Autorin versucht mich die Ursachen der Sta
bilität der Konzeption A. Bochenskis zu erklären. die nach dem Ivlärz 1939 ent
schieden unter dem Einfluß der Ereignisse auf der internationalen Arena, die 
sich \'Öllig ,mders <1ls im theoretischen Ivlodi!ll abspielen, zusammenbricht. 




