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OSTATNI SATRAPA NA ZAMKU KRÓLEWSKIM?

GEN. HANS HARTWIG VON BESELER JAKO GENERALNY

GUBERNATOR WARSZAWSKI 1915–1918

„Z po ród wszystkich satrapów, którzy od

r. 1815 do ostatnich prawie czasów rezydo-

wali w Zamku Królewskim, jeden tylko

Beseler wyró nia  si  istotnie wy szym wy-

kszta ceniem zawodowym i ogólnym”.

Aleksander Kraushar1

Mo na zaryzykowa  stwierdzenie, e 1915 r. by  korzystny dla pa stw central-

nych. W osi, których przyst pienia do wojny i inwazji tak si  obawiano, rych o

utkn li na zboczach Alp i nad rzek  Isonzo. Na po udniu jesieni  pobito w ko cu

Serbów. Wreszcie na froncie wschodnim pod Gorlicami zadano powa n  kl sk

armii rosyjskiej, zmuszaj c j  do d ugotrwa ego odwrotu. Zako czy  si  on dla pa -

stwa Miko aja II utrat  Królestwa Polskiego i du ej cz ci obszarów dawnego Wiel-

kiego Ksi stwa Litewskiego. Zdobycz terytorialna i materialna dla pa stw central-

nych by a niew tpliwie obfita, ale poci ga a za sob  tak e znacz ce konsekwencje

polityczne. Te wi za y si  z od ywaj c  kwesti  polsk .

W a ciwie wszystkie pa stwa zaborcze próbowa y wykorzysta  polsk  kart  ju

w sierpniu 1914 r. Chodzi o nie tylko o zapewnienie sobie wierno ci polskich pod-

danych, ale tak e o pozyskanie przychylno ci ca ego spo ecze stwa polskiego. Tak-

e tej jego cz ci, która znajdowa a si  pod rz dami s siada nieprzyjaciela. St d

próby wywo ania przez pa stwa centralne powstania przeciwko Rosji w Królestwie

Polskim. Co wi cej, w Berlinie w otoczeniu kanclerza Theobalda Bethmanna Holl-

wega, zacz to wówczas my le o powo aniu zale nego od Rzeszy pa stwa polskie-

go2. Tworu na wzór napoleo skiego Ksi stwa Warszawskiego, który odgradza by
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1 A. Krausha r, Warszawa podczas okupacji niemieckiej 1915–1918. Notatki naocznego wiad-

ka, Lwów 1921, s. 64 – zachowana ortografia oryginalna.
2 T. Wolf f, Der Chronist. Krieg, Revolution und Frieden im Tagebuch 1914–1919, Düsseldorf /

München 1997, s. 29.
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Niemcy od Rosji. By a to idea pa stwa buforowego. W Wiedniu natomiast rozwa-

ano ró ne warianty po czenia Królestwa Polskiego z Galicj  i utworzenie kolej-

nego cz onu monarchii pod ber em s dziwego Franciszka Józefa. Rozwi zanie to

okre lano mianem idei austro-polskiej3. Jednak e to nag e wyp yni cie kwestii pol-

skiej po kilkudziesi cioletnim jej ignorowaniu szybko zosta o zepchni te w cie

wobec wagi innych wydarze  politycznych i militarnych I wojny wiatowej.

Dopiero zdobycie Królestwa Polskiego przez armie pa stw centralnych latem

1915 r. na nowo postawi o spraw  polsk  na wokandzie. Szczególn  wag  mia o

zaj cie Warszawy przez armi  niemieck  5 VIII 1915 r. Z donios o ci tego wyda-

rzenia zdawano sobie spraw  zarówno w Berlinie, jak i Wiedniu. Gor czkowy na-

strój panowa  zw aszcza nad Sprew . Cywilni politycy obawiali si , aby w trakcie

zajmowania stolicy Królestwa Polskiego nie dosz o do ekscesów, jakie mia y miej-

sce rok wcze niej w Kaliszu4. Wp yn y one fatalnie na opini  o Niemcach. Co

prawda nie by o jeszcze konkretnego planu, co zrobi  ze zdobyt  Warszaw  i Kon-

gresówk ; a wi c czy zwróci  je z pewnymi korektami granicznymi Rosji w zamian

za odr bny pokój, czy te  mo e przekaza  monarchii habsburskiej i tym samym za-

aprobowa  tzw. rozwi zanie austro-polskie? Od ywa y tak e pomys y zorganizowania

pa stwa buforowego, co oznacza o powrót do koncepcji z lata 1914 r. i wchodzi o

w kolizj  z polityk  austriackiego sojusznika. Na razie kanclerzowi chodzi o o to,

aby ludno ci Królestwa niczego nie obiecywa , ale te  nie zra a  jej do Rzeszy

brutalnym post powaniem i tym sposobem zostawi  sobie otwart  furtk  w ka -

dym kierunku politycznym.

W sierpniu 1915 r. zdecydowano te  o reorganizacji zarz du okupowanych ziem

polskich. Rezultatem tej decyzji sta o si  powo anie generalnego gubernatorstwa

warszawskiego. Obejmowa o ono obszary pó nocnej i centralnej Kongresówki.

Równocze nie na po udniu swoj  stref  okupacyjn  zreorganizowali Austriacy5.

Generalnym gubernatorem warszawskim Wilhelm II mianowa  gen. Hansa Hartwiga

von Beselera. Kim by  ów genera  i dlaczego w a nie on znalaz  si  na tym stano-

wisku?

H.H. von Beseler urodzi  si  27 IV 1850 r. w Greifswaldzie. Wywodzi  si

z mieszcza skiej rodziny o intelektualnych tradycjach. Jego ojciec Georg by  wy-

bitnym profesorem prawa. G. Beseler mia  równie  w swym yciu znacz cy epi-

zod polityczny, za jaki nale y uzna  pos owanie w parlamencie frankfurckim

w 1848 r. oraz udzia  w deputacji parlamentarzystów do króla Prus Fryderyka Wil-

helma IV z propozycj  przyj cia korony cesarskiej. Pó niej losy skierowa y rodzi-

n  Beselerów do Berlina. Tu dorastaj cy Hans Hartwig, dzi ki naukowym kontak-

tom ojca, mia  mo liwo  obcowania z wybitnymi uczonymi, w tym historykami

takimi, jak: Leopold von Ranke, Theodor Mommsen, Heinrich Treitschke. Nie po-

zosta o to bez wp ywu na m odego inteligentnego cz owieka. Niemniej nie spe ni-

Damian Szymczak

3 K. S r o k o w s k i, NKN. Zarys historii Naczelnego Komitetu Narodowego, Kraków 1923,

s. 47–50.
4 K. Riez le r, Tagebücher. Aufsätze. Dokumente, Göttingen 1972, s. 288.
5 J. Lewandowsk i, Królestwo Polskie pod okupacj  austriack  1914–1918, Warszawa 1980.
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y si  marzenia ojca, e syn pójdzie w jego lady i zdecyduje si  na karier  nau-

kow . T  cie k  pod y  natomiast w pewnym stopniu starszy brat przysz ego

genera a – Maksymilian, który w latach 1905–1917 by  pruskim ministrem spra-

wiedliwo ci6.

Sam Hans Hartwig w 1868 r. zdecydowa  si  na karier  o niersk , cho , ku

swojemu alowi, ale id c pos usznie za wol  ojca, znalaz  si  w szeregach wojsk

in ynieryjnych. Pruskie zwyci stwa w kolejnych wojnach i atmosfera euforii z tym

zwi zana podzia a y na niego jak na wielu innych jego rówie ników, którzy posta-

nowili szuka  swej yciowej szansy w mundurze. Beseler jako m ody oficer wzi

udzia  w wojnie prusko-francuskiej. Po jej zako czeniu rozpocz  studia w Aka-

demii Wojennej w Berlinie, gdzie po raz pierwszy zetkn  si  ze spraw  polsk .

Sta o si  to przy okazji pisania pracy dyplomowej, po wi conej powstaniu listo-

padowemu. Beseler – co chyba by o cech  jego charakteru – bardzo mocno zaan-

ga owa  si  w raz wybran  tematyk , próbuj c pozna  j  wszechstronnie i grun-

townie, metodycznie prowadz c badania. Nie ograniczy  si  zatem tylko do zebrania

pisemnych róde , ale informacji szuka  tak e u yj cych jeszcze uczestników po-

wsta czego zrywu7. W rezultacie swoj  obszern  wiedz  na temat powstania

1830–1831, a zw aszcza jego militarnych aspektów, potrafi  jeszcze kilkadziesi t

lat pó niej zadziwi  Polaków. Aleksander Kraushar, znany warszawski historyk

i publicysta, wspomina , e Beseler w 1915 r. podczas zwiedzania wystawy pami -

tek insurekcyjnych z tego okresu „czyni  […] spostrze enia wiadcz ce o wyj tko-

wym w tej mierze u wiadomieniu”. W wyniku tych zainteresowa  nabra  Beseler

uznania dla walorów polskiego o nierza oraz ogólnie przekonania o wojskowych

uzdolnieniach narodu polskiego. Zetkn  si  te  z wielk  nienawi ci  do Rosji, jaka

p on a w by ych powsta cach. Niew tpliwie te do wiadczenia wp yn y na spo-

sób my lenia przysz ego generalnego gubernatora o Polsce i Polakach.

Tymczasem kariera wojskowa Beselera rozwija a si  ywo. Od 1893 r. by  sze-

fem wydzia u w ministerstwie wojny, a w 1899 r. zosta  mianowany generalnym

kwatermistrzem w sztabie generalnym. Niektórzy w uzdolnionym i ambitnym ofi-

cerze widzieli nawet kandydata na szefa sztabu generalnego po odej ciu Alfreda

Schlieffena w 1905 r. W ówczesnej armii niemieckiej by  to szczyt kariery. Nie-

stety, Beseler si  na niego nie wspi , gdy  nie uzyska  decyduj cej aprobaty Wil-

helma II8. Kaiser uleg  magii nazwiska von Moltke i na szefa sztabu powo a  bra-

tanka zwyci zcy spod Sadowy. Beseler musia  si  zadowoli  funkcj  generalnego

inspektora twierdz. Na pocieszenie – razem z bratem Maksymilianem – zosta  pod-

niesiony do stanu szlacheckiego. W 1910 r., a wi c na kilka lat przed zamachem

w Sarajewie, zako czy  s u b .

W tym czasie genera  nie zaniedbywa  tak e pracy edukacyjno-naukowej, cze-

go owocem by y liczne publikacje. Szczególnie warto wskaza  na jedn  z ksi ek

Beselera, wydan  tak e w Polsce w 1919 r. Praca zatytu owana O zawodzie o nier-

6 W. Conze, Polnische Nation und deutsche Politik, Köln 1958, s. 105–107.
7 J. Pa jewsk i, Odbudowa pa stwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1980, s. 119.
8 W. Groene r, Lebenserinnerungen. Jugend. Generlastab. Weltkrieg, Göttingen 1957, s. 311.
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skim zosta a przet umaczona na j zyk polski z upowa nienia autora. Polscy t uma-

cze (w tym prof. Wac aw Tokarz) okre lili j  we wst pie mianem dzie a „szczerej,

gor cej i g bokiej my li o nierskiej i obywatelskiej”9. Sam Beseler – który swoj

ksi k  przygotowywa  niemieckie spo ecze stwo do wojny – pisa  we wprowa-

dzeniu: „Znaczenie zawodu wojskowego wyst pi kiedy  znów we w a ciwym wie-

tle. Zamiarem powy szych kart jest przedstawi  go krótko wed ug jego istoty

i warto ci oraz rozbudzi  zami owanie do niego i my l o pieczy nad nim”10. Bese-

ler nie zamierza  wi c prowadzi  spokojnego ycia emeryta. Co wi cej, postano-

wi  zaanga owa  si  tak e w polityk . Przyst pi  do partii wolnokonserwatywnej,

a w 1912 r. zosta  powo any przez cesarza do pruskiej Izby Panów.

Wybuch I wojny wiatowej sprowadzi  Beselera z powrotem w szeregi armii.

Genera  obj  dowództwo III Korpusu Rezerwy, przeznaczonego do ofensywy na

froncie zachodnim w ramach I Armii Aleksandra von Klucka. Tu te  w pa dzier-

niku 1914 r. mia  odnie  swój pierwszy wielki sukces militarny – zdobycie pot -

nie umocnionej Antwerpii. Jednak e zwyci stwo nie by o pe ne. W posiadaniu

Niemców znalaz a si  wprawdzie twierdza z ogromnymi zapasami, lecz wi ksza

cz  broni cych si  tu wojsk belgijsko-brytyjskich, z królem Albertem na czele,

zdo a a si  ewakuowa . Zdobywca móg  odczuwa  niedosyt, cho  na pocieszenie

w r ce genera a dosta y si  cztery dorodne siwki ze stajni belgijskiego monarchy11.

W grudniu 1914 r. Beseler znalaz  si  na froncie wschodnim. Po latach ponow-

nie przysz o mu si  spotka  z Królestwem Polskim, jednak w zupe nie nowych

okoliczno ciach. W kwietniu 1915 r. obj  niespodziewanie dowództwo IX Armii

na miejsce przesuni tego na inne stanowisko gen. Augusta Mackensena. Awansem

cieszy  si  zaledwie dwa dni. Zwyci y y wzgl dy dynastyczno-polityczne i przy-

sz y generalny gubernator warszawski musia  ust pi  ksi ciu Leopoldowi Bawar-

skiemu. Zdobywca Antwerpii dozna  niew tpliwie uczucia roz alenia z tego po-

wodu. Po raz drugi stan  przed szans  obj cia wysokiej funkcji, i po raz drugi dosta

j  kto  inny.

Wkrótce jednak mia  stan  przed swoj  trzeci  szans , która tym razem si  zi-

ci a. W sierpniu 1915 r., oblegaj c kolejn  pot n  twierdz , tym razem po o ony

na pó noc od Warszawy Modlin (wówczas Nowogeorgiewsk), otrzyma  wiadomo

o nominacji na generalnego gubernatora warszawskiego. Pp k Bohdan Hutten-Czap-

ski, który zakomunikowa  mu wol  cesarza, wspomina , e Beseler po us yszeniu

wiadomo ci „wprost os upia ”12.

Beselera nowe zadanie kusi o, cho  zdawa  sobie spraw , e o meandrach wspó -

czesnej polskiej polityki wi kszego poj cia nie ma. Poza tym chcia  by  mo e

sprawdzi  si  tak e na innym ni  militarne polu, gdy  po zdobyciu Modlina w ci -

9 Praca powsta a jeszcze przed I wojn  wiatow . Z innych ksi ek mo na wymieni : Gedanken

über Ausbildung und Truppenübungen, Berlin 1913.
10 H. Bese le r, O zawodzie o nierskim, Warszawa 1919. Praca by a przygotowana do wydania

ju  w pa dzierniku 1918 r.
11 J. Pa jewsk i, Poza wczoraj, Pozna  1992, s. 161.
12 B. Hu t t e n-Czapsk i, Sze dziesi t lat ycia towarzyskiego i politycznego, Warszawa 1936,

t. 2, s. 274.
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gu zaledwie 10 dni cieszy  si  ju  s aw  specjalisty od zdobywania twierdz. W li-

cie do ony stwierdzi , i  musi si  teraz okaza , czy ma co  w sobie tak e z m a

stanu i polityka13. Niemniej stanowiska nie przyj  bez zastrze e . Postawi  mia-

nowicie warunek, e b dzie podlega  bezpo rednio tylko cesarzowi, co mu zagwa-

rantowano.

Przy okazji mo na wspomnie , i  niespodziewany awans Beseler zawdzi cza

konfliktowi, jaki rozgorza  w kwestii obsadzenia wa nej funkcji generalnego gu-

bernatora warszawskiego pomi dzy szefem sztabu gen. Erichem Falkenhaynem

a naczelnym dowództwem na wschodzie, reprezentowanym przez osoby marsza -

ka Paula von Hindenburga i Ericha Ludendorffa. Ten ostatni domaga  si , aby ge-

neralnym gubernatorem warszawskim zosta  ksi  Leopold Bawarski. Z tym e

powinien on by  bezpo rednio podporz dkowany naczelnemu dowództwu na

wschodzie. Na to Falkenhayn przysta  nie zamierza , obawiaj c si  przekazania

Hindenburgowi i Ludendorffowi tak szerokiego zakresu w adzy. Ze swej strony za-

proponowa  natomiast kompromisow  kandydatur  gen. Beselera, któr  Wilhelm II

zdecydowa  si  ostatecznie zaaprobowa . Uzyska a ona tak e akceptacj  kancle-

rza, któremu zdobywca Antwerpii by  doskonale znany.

Jak ju  wspomniano, wiadomo  o nominacji przekaza  Beselerowi B. Hutten-

-Czapski, wielkopolski wielki w a ciciel ziemski, niewypieraj cy si  swej polsko-

ci, ale bezwzgl dnie wierny Hohenzollernom (zreszt  bardzo zbli ony do dworu

berli skiego); zwolennik pojednania polsko-niemieckiego. U boku Beselera sp -

dzi  mia  ponad trzy lata, wspieraj c ca y czas lojalnie jego dzia alno .

Tymczasem 24 VIII 1915 r. wysz o rozporz dzenie cesarskie tworz ce niemiec-

kie Generalne Gubernatorstwo Warszawskie, 4 wrze nia za , ju  oficjalnie, na sta-

nowisko generalnego gubernatora zosta  powo any gen. Beseler. Przed przyjazdem

do Warszawy specjalny raport o sytuacji w stolicy Królestwa Polskiego sporz dzi

dla niego B. Hutten-Czapski. Beseler doskonale rozumia , e jego funkcja ma cha-

rakter w du ym stopniu polityczny. Jednak przybywaj c nad Wis , widzia  siebie

w pierwszej kolejno ci w roli urz dnika, sprawiedliwego i rzetelnego administra-

tora okupowanego obszaru. G ówny cel swej dzia alno ci dostrzega  w zabezpie-

czeniu ty ów armii niemieckich walcz cych na wschodzie oraz gospodarczym

i surowcowym eksploatowaniu Kongresówki na potrzeby walcz cej ojczyzny14.

Pó niej mo na by o my le  o pomocy dla dotkni tej wojn  ludno ci cywilnej15.

Natomiast generalny gubernator zdecydowanie nie zamierza  przyczynia  si  roz-

budzenia polskiego ycia politycznego. Raczej ch tniej widzia  polsk  scen  poli-

tyczn  w spokojnym stanie hibernacji. Na tym tle dosz o jesieni  1915 r. do pole-

miki mi dzy Beselerem a kanclerzem, który sk ania  si  do inspirowania polskich

si  politycznych w duchu antyrosyjskim. Generalny gubernator obawia  si  jednak

rozbudzenia w ten sposób w Królestwie emocji politycznych, gdy tymczasem Niem-

Ostatni satrapa na Zamku Królewskim? Gen. Hans Hartwig von Beseler...

13 W. Conze, op. cit., s. 113.
14 Bundesarchiv-Berlin, Pismo Beselera do kanclerza z 28 X 1915 r., R 1501/119693, s. 142.
15 P. Ro t h, Die politische Entwicklung in Kongresspolen während der deutschen Okkupation,

Leipzig 1919, s. 25.
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com powinno zale e  na spokoju. St d ju  na pocz tku swojego urz dowania spo-

tka  si  z przedstawicielami Centralnego Komitetu Obywatelskiego, mówi c wprost,

e spodziewa si , i  Komitet nie b dzie robi  polityki oraz wp ywa  na ludno ,

aby nie by o „niewczesnych wyst pie  politycznych”16. Wkrótce zreszt  wyda  nie-

popularne zarz dzenia rozwi zuj ce tworzone przez Polaków na w asn  r k  s -

downictwo. Podobny los czeka  Komitety Obywatelskie, które de facto budowa y

zacz tki polskiej administracji.

Pomimo pewnych w tpliwo ci opowiedzia  si  natomiast za inn  inicjatyw ;

ponownym uruchomieniem w Warszawie polskiego uniwersytetu i politechniki17.

Genera  da  si  przekona  argumentom Polaków i niektórych swych urz dników,

e dzi ki tej inicjatywie zap dzi si  niepewn  m odzie  do nauki i w ten sposób

spacyfikuje atwopalny element. Z drugiej strony Beseler uwa a , e otwarcie szkó

wy szych b dzie wspania ym gestem propagandowym.

Poza tym w pierwszym okresie swoich rz dów stara  si  przede wszystkim in-

tensywnie poznawa  Polsk , Polaków, ich histori , kultur , mentalno . W tym celu

si gn  nawet do lektury Ch opów Reymonta. Tu znów pokazywa a si  natura Be-

selera, który wszystko pragn  gruntownie, naukowo pozna , aby wyrobi  sobie

rzetelny s d o naturze rzeczy. Poza tym zwiedza  wystawy, regularnie ucz szcza

do opery, gdzie mia  swoj  lo . Nawet jego przyboczna s u ba sk ada a si  z Po-

laków – Wielkopolan w s u bie niemieckiej. Miejsce urz dowania generalnego

gubernatora znajdowa o si  w Zamku Królewskim, cho  pomieszkiwa  tak e

w Belwederze, którego histori  zna  doskonale. Odwiedzaj cych go go ci oprowa-

dza  czasami po pa acu, opowiadaj c o przebiegu ataku podchor ych i schodach,

którymi w listopadow  noc ucieka  wielki ksi  Konstanty18. Co ciekawe, stara

si  nawet chroni  polskie zabytki przed bezprawnym wywozem do Niemiec. Tak

by o cho by z cz ci  bogatego ksi gozbioru z Nieborowa, który dzi ki „inicjaty-

wie” niemieckiego urz dnika znalaz  si  w Berlinie. Beseler osobi cie i z powo-

dzeniem zaanga owa  si  w starania o zwrot warto ciowych ksi ek. Z drugiej stro-

ny patronowa  akcji ewakuacji do Niemiec dawnych pruskich archiwaliów,

pochodz cych z okresu, kiedy Warszawa nale a a do pa stwa Hohenzollernów.

Powoli poznawa  tak e polskie sfery polityczne. Z tej strony zbli yli si  do niego

pó niej tacy politycy jak W adys aw Studnicki, Micha  empicki czy Aleksander

Zawadzki.

Na niwie polityki od prze omu 1915 i 1916 r. stanowisko Beselera w sprawach

polskich powoli ewoluowa o. Stopniowo zacz  ulega  argumentacji kanclerza,

który coraz powa niej my la  o oderwaniu od Rosji Królestwa Polskiego19. Nie-

mieckiej polityce wschodniej wytyczano tym samym nowy kurs, a gen. Beseler ju

Damian Szymczak

16 S. Dz ie rzb ick i, Pami tnik z lat wojny 1915–1918, Warszawa 1983, s. 73.
17 Niemcy domagali si , aby uczelnie by y utrzymywane z ich rodków, co naturalnie ogranicza-

oby autonomi  polskich instytucji naukowych. Materia y z papierów rektora Brudzi skiego, „Prze-

gl d Historyczny” 7 (1928), s. 186–187.
18 Archiwum Pa stwowe w Poznaniu, Dziennik T. K. Jackowskiego, nr zespo u 1136, sygn. 16,

s. 443–444.
19 Herrschaft Methoden des deutschen Imperialismus 1897/8 bis 1917, Berlin 1977, s. 256.
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wkrótce mia  si  sta  jednym z jego najgor tszych or downików. W sprawozdaniu

dla Wilhelma II ze stycznia 1916 r. pisa  o wspieraniu narodowych aspiracji Pola-

ków. W adze niemieckie powinny dobitnie podkre li , e Kongresówka nigdy ju

nie wróci pod panowanie Romanowów20. Na t  zmian  postawy Beselera zwróci

uwag  przedstawiciel monarchii habsburskiej w Warszawie Leopold von Andrian.

W raporcie z 30 XII 1915 r., opracowanym dla ministra spraw zagranicznych Istvana

Buriana, donosi , e Beseler, któremu jeszcze nie tak dawno zwrot „polska niepod-

leg o ” by  wstr tny, obecnie otwiera wystaw  po wi con  powstaniu 1830 r.

i w dodatku wsz dzie wyra a si  z podziwem o tym ruchu narodowowyzwole -

czym21.

Co charakterystyczne, równie szybko zmieni  si  stosunek generalnego guber-

natora warszawskiego do austriackiego sojusznika. Pa stwo Franciszka Józefa, które

tak e mia o swoj  stref  okupacyjn  w Królestwie Polskim ze stolic  w Lublinie,

zacz  mianowicie traktowa  jako uci liwego rywala, który utrudnia Niemcom

realizacj  ich polityki wschodniej. Nabiera  ponadto przekonania, e oto rozpoczyna

si  kolejny rozdzia  rywalizacji pomi dzy dynasti  Habsburgów i Hohenzoller-

nów22. Po usuni ciu wp ywów tych pierwszych z terenów Niemiec przenios a si

ona na tereny Europy rodkowej. Wizja niemieckiej polityki wschodniej, zw aszcza

w jej polskim aspekcie, zacz a nabiera  pe niejszych kszta tów w my lach Bese-

lera wiosn  1916 r. Wydaje si , e wa nym momentem w tym wzgl dzie by a

wietnie zorganizowana przez Polaków uroczysto  125. rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3 maja 1791 r. Naród, któremu zdaniem genera a brakowa o zmys u

organizacyjnego i dyscypliny, pokaza , e jest wr cz przeciwnie. Rozmiar uroczy-

sto ci, sprawna organizacja i przede wszystkim wielki patriotyzm okazany przez

Polaków wywar y na generale ogromne wra enie. Beseler nabra  teraz pewno ci

co do kierunku swojej pracy politycznej. W li cie do ony pisa : „S dz , e teraz

w ko cu do  jasno postrzegam spraw  polsk  i wierz , e mo na z nimi, tj. Pola-

kami, osi gn  jakie  rozs dne cele”.

W rezultacie Beseler wi kszo  patologii wyst puj cych w polskim spo ecze -

stwie zacz  przypisywa  d ugoletnim i demoralizuj cym rz dom rosyjskim. To one

sprawi y, e Polacy s  niekarni, sk onni do anarchizmu, a przede wszystkim brak

im zaufania do wszelkiej w adzy23. Polskim politykom zarzuca  te  brak realizmu.

St d wyci ga  wniosek, e Polakom potrzebna jest przede wszystkim edukacja,

najlepiej wed ug doskona ych wzorców niemieckich.

Kanclerz, aran uj c nowy kurs, sprawia  jednak, i  niemiecka polityka wcho-

dzi a w konflikt interesów ze sprzymierzon  monarchi  habsbursk , d c  pod

kierunkiem szefa dyplomacji wiede skiej Buriana do w czenia Królestwa Kon-

gresowego w obr b monarchii. Sam Beseler uwa a , e polityka Austro-W gier ma

Ostatni satrapa na Zamku Królewskim? Gen. Hans Hartwig von Beseler...

20 Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg, Nachlaß von Beseler, 30/9, s. 26.
21 Leopold von Andrian (1875–1951), Korrespondenzen, Notizen, Essays, Berichte, Wien / Köln /

Weimar 2003, s. 305.
22 Nachlaß von Beseler, 30/9, s. 139.
23 Dziennik T. K. Jackowskiego, s. 443.
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na celu wyparcie Rzeszy ze zdobytych za cen  niemieckiej krwi ziem polskich.

Tymczasem po o enie geograficzne Kongresówki wskazuje na konieczno  jej

zwi zku z Rzesz . Poza tym Polacy powinni dostrzec, e alians z Berlinem jest

dla nich korzystniejszy. Niemcy to pe ne si  yciowych mocarstwo, dynamicznie

si  rozwijaj ce, emanuj ce wysokim stopniem kultury i innowacyjno ci . To wszy-

stko mo e by  inspiracj  i podniet  tak e dla rozwoju polskiego narodu. Monar-

chia Habsburgów za  to organizm umieraj cy, w stanie rozk adu, z którym nie warto

si  wi za , poniewa  jest skazany na zag ad .

Nic dziwnego, e Beseler z podejrzliwo ci  obserwowa  dzia alno  pos ów

austriackich w Warszawie, którzy zainstalowali si  tutaj w sierpniu 1915 r. Wyda-

je si , e pewn  rol  odgrywa y tu tak e wzgl dy emocjonalne. Spostrzegawcza

ksi na Maria Lubomirska zwróci a uwag , e: „Beseler nie cierpi Austriaków i ile

razy mo e im atk  przypi , tyle razy nie wytrzymuje pokusy”24. Co wi cej, z roku

na rok niech  ta narasta a. Z wielkim niezadowoleniem spogl da  tak e na wizy-

ty w Warszawie galicyjskich polityków, przewa nie o orientacji austro-polskiej.

Uwa a  ich po prostu, nie bez pewnej racji, za forpoczt  Wiednia.

Tymczasem od wiosny 1916 r. mocarstwa centralne wesz y w faz  intensyw-

nych negocjacji w sprawie polskiej. Stopniowo wci gano w nie tak e Beselera, który

w Niemczech zacz  uchodzi  za znawc  stosunków nad Wis . Monarchia habs-

burska, coraz bardziej uzale niona gospodarczo, finansowo i militarnie, a przez to

i politycznie od niemieckiego sojusznika, musia a w ko cu ust pi . Porozumienie

wynegocjowane w sierpniu 1916 r. w Wiedniu by o równoznaczne z upadkiem kon-

cepcji austro-polskiej. Niemcy i Austriacy postanowili odbudowa  Polsk  w for-

mie samodzielnego pa stwa, to jest de facto satelity Rzeszy. Sfery wojskowe for-

sowa y ten plan, chc c przede wszystkim wyci gn  z Królestwa Polskiego kilkaset

tysi cy rekrutów, tak potrzebnych po ci kich stratach na frontach. Je li nie w for-

mie „materia u o nierskiego”, to przynajmniej ochotniczej si y roboczej. To za

mo na by o uzyska  – rozumowano w Berlinie – pod warunkiem oferowania Po-

lakom w asnej pa stwowo ci.

Beseler energicznie w czy  si  w prac  nad urzeczywistnianiem tej idei. Wów-

czas, od lata 1916 r. do zimy 1917 r., prze ywa  by  mo e swój najlepszy poli-

tyczny czas. Sta  si  w kr gach politycznych Niemiec osob  wa n  i wp ywow .

Z jego opini  liczono si  zarówno w Kwaterze G ównej, jak i w otoczeniu kancle-

rza. W pa dzierniku 1916 r. przekonywa  do zasadno ci odbudowy Polski pruskich

ministrów, a tak e konserwatywnych cz onków Izby Panów25. Swe najwi ksze

chwile prze ywa  podczas og oszenia aktu 5 listopada, dokumentu, który do dzi-

siaj jednoznacznie kojarzony jest z jego osob . Pó niej by o jednak coraz gorzej.

Beseler, mimo przestróg z ró nych stron, wyda  odezw  werbunkow , która ogro-

mnie wzburzy a spo ecze stwo polskie i wywo a a efekt odwrotny od zamierzo-

nego. W kwestii tej nie mia  jednak ca kowicie wolnej r ki. Musia  liczy  si

Damian Szymczak

24 Pami tnik ksi nej Marii Zdzis awowej Lubomirskiej 1914–1918, Pozna  2002, s. 548.
25 A. Sche re r, J. Grunewa l d, L’Allemagne et les problèmes de la paix pendant la première

guerre mondiale, Paris 1962, t. 1, s. 492–508.
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z duetem Hindenburg-Ludendorff. Ci za  chcieli natychmiast efektów listopado-

wej proklamacji.

Swoj  drog  warto podkre li , e w przeciwie stwie do kwatery g ównej, Be-

seler my la  bardziej politycznie. O ile dla Ludendorffa najwa niejszy by  rekrut,

odbudowa Polski za  by a tylko smutn  i konieczn  konsekwencj  jego pozyska-

nia, o tyle dla genera a hierarchia celów i warto ci by a tak naprawd  odwrotna.

Generalnemu gubernatorowi zale a o przede wszystkim na zmianie uk adu geo-

politycznego w Europie. Dokona  si  on mia  jednak e nie tyle z u yciem prze-

mocy militarnej, ile na drodze dobrowolnych porozumie . To go za  zbli a o do

stanowiska kierownictwa cywilnego Rzeszy. W tym uj ciu najwi ksze znaczenie

mia o dla niego odbudowanie pa stwa polskiego w oparciu o Niemcy, na gruncie

porozumienia i pojednania polsko-niemieckiego. Nie udzi  si  bynajmniej, e b -

dzie ono atwe, i rozumia  je jako d ugotrwa y proces. Na zagorza ych przeciwni-

ków w tym wzgl dzie trafia  zarówno z polskiej, jak i niemieckiej strony. Jedne-

mu z polskich polityków opowiada , e w Niemczech oskar aj  go, i  przeszed

„cia em i dusz ” na stron  Polaków26. W Kongresówce za  widziano w nim bru-

talnego germanizatora. Tak  opini  wydawa y si  potwierdza  ingerencje Niem-

ców w organizacj  niemieckiego szkolnictwa na terenie Królestwa Polskiego,

w sprawy tutejszego Ko cio a protestanckiego itp. Z drugiej strony, zaraz po akcie

5 listopada wyda  Beseler okólnik, w którym nakazywa  podleg ym urz dnikom,

aby nie traktowali ju  obywateli Królestwa Polskiego jako mieszka ców wrogie-

go okupowanego obszaru, ale swoich sprzymierze ców27.

Beseler, po 5 listopada po wi caj c si  odbudowie pa stwa polskiego, stara  si

dzia a  metodycznie. Uwa a , e nie mo na od razu przekaza  Polakom zbyt sze-

rokiego zakresu w adzy, cho by ze wzgl du na tocz c  si  jeszcze wojn . Berlin

w takim uk adzie musia  trzyma  w swym r ku administracj  w Królestwie. Ge-

neralny gubernator uwa a  ponadto, i  budowa zarówno armii, jak i pa stwa to

powa ne wyzwanie, to mozolna, ci ka i powolna praca. Polacy za  chcieliby mie

wszystko od razu, cz sto improwizuj c. Natomiast w rzeczywisto ci brak im kadr,

odpowiedniej kultury pracy biurokratycznej, do wiadczenia, wzorów. W marcu

1917 r. na jego zaproszenie przyby  do Warszawy prof. Josef Kohler z wyk adem

na temat powstawania pa stw. Polscy politycy, którzy znale li si  na odczycie, us y-

szeli od Beselera, który nie omieszka  doda  kilku uwag od siebie, e prawa naro-

du polskiego do posiadania w asnego pa stwa nikt nie neguje, e ono ju  istnieje,

ale trzeba powoli, mudnie, cierpliwie i rozwa nie budowa  trwa y gmach pa -

stwowo ci28. Oczywi cie ci ko by o nak oni  do tej filozofii Polaków, z aknio-

nych po latach niewoli w asnego pa stwa.

Ostatni satrapa na Zamku Królewskim? Gen. Hans Hartwig von Beseler...

26 Dziennik T.K. Jackowskiego, s. 443.
27 T. Lehman n, Aus dem besetzten Polen in den Berliner Bürgerkrieg. Eindrücke eines Neutra-

len, Wallenstad 1919, s. 9.
28 Prof. Kohler i gen. Beseler o pa stwie polskim, „Nowa Reforma” nr 118 z 12 III 1917 r. Wy-

k ad prof. Kohlera zatytu owany Die Staatengründung zosta  wydany w publikacji pt. Wissenscha-

ftliche Vorträge gehalten auf Veranlassung Seiner Exzellenz des Herrn Generalgouverneurs General-

obersten Hans v. Beseler in Warschau in den Kriegsjahren 1916/1917, Berlin 1918, s. 175–184.
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Z tego samego wzgl du mia  tak e powa ne w tpliwo ci, czy Legiony mog

by  odpowiednimi kadrami dla wojska polskiego. Uwa a , e jakkolwiek forma-

cja ta wykaza a si  dzielno ci  na polu walki, to jednak kompletnie nie nadaje si

na tworzywo dla budowanej pod jego kierownictwem armii polskiej. Podkre la ,

e si y zbrojne buduje si  latami, a nie miesi cami. Poza tym by  wielkim prze-

ciwnikiem rozpolitykowanego wojska. A takim w jego odczuciu by y Legiony

z nieobliczalnym Pi sudskim, którego Beseler osobi cie nie znosi .

W kwestii granic przysz ej Polski Beseler zalicza  si  do zdecydowanych prze-

ciwników aneksjonizmu. Nie negowa  wprawdzie konieczno ci oderwania pewnych

nadgranicznych obszarów Kongresówki i wcielenia ich do Rzeszy, ale podkre la ,

e Niemcy powinni ograniczy  si  do minimum, okre lonego ci le wzgl dami stra-

tegicznymi. Gwarancje bezpiecze stwa swego kraju widzia  nie w dalszych zdo-

byczach terytorialnych, ale w politycznym porozumieniu z narodem polskim, który

jako reprezentuj cy aci sk  kultur  Zachodu powinien by  sojusznikiem Niemiec

w walce przeciwko azjatycko-despotycznej Rosji. Natomiast pa stwo polskie

w ramach rekompensaty mog oby przesun  swe granice na wschód. Beseler mia

na uwadze g ównie obszary Bia orusi, oraz, je liby okaza o si  to mo liwe, tak e

Wile szczyzny. Na spotkaniu z przedstawicielami mniejszo ci niemieckiej w odzi

w pa dzierniku 1917 r. stwierdzi , i  Rzesza dlatego d y do nadania Królestwu

Polskiemu pa stwowej formy, aby pó niej kraj ten sta  si  przyjacielem i sojuszni-

kiem Niemiec29.

Tymczasem jednak od wiosny 1917 r. pozycja generalnego gubernatora s ab a.

Oczekiwania Berlina, ale przede wszystkim niemieckich wojskowych, zwi zane

z aktem 5 listopada, nie zi ci y si . Rekrutów nie by o, za to pojawi y si  proble-

my z Polakami, którzy domagali si  coraz wi kszego zakresu w adzy. Beseler

w opinii niektórych ponosi  spor  cz  odpowiedzialno ci za taki stan rzeczy.

O wielu postanowieniach w sprawie polskiej, w tym negocjacjach niemiecko-au-

striackich w tej kwestii, informowano go z opó nieniem lub wcale. Jego opinii nie

uwzgl dniano tak jak kiedy . Dlatego z ogromnym i nieprzyjemnym zaskoczeniem

przyj  jesieni  1917 r. wiadomo  o decyzji Wilhelma II w sprawie powrotu do

koncepcji austro-polskiej. Wywraca a ona ca  jego dotychczasow  polityk . Po-

nadto w tym samym okresie wyrasta a w Królestwie obok niego konkurencyjna

w adza w postaci Rady Regencyjnej. Wspó ycie z now  instytucj , która zast -

powa a w Polsce przysz ego monarch , nie by o sielankowe. Wszystkie te zawiro-

wania odbija y si  na nerwach generalnego gubernatora. Jednemu z regentów, Zdzi-

s awowi Lubomirskiemu, o wiadczy  nawet, e przeklina dzie , w którym postawi

swoj  nog  w Polsce.

W rezultacie od 1917 r. Beseler zacz  ponownie gra  rol  raczej urz dnika ni

polityka, cho  to zapewne nie odpowiada o jego ambicjom. Ostatnia by  mo e szan-

sa na powrót genera a do wielkiej polityki i urzeczywistnienie jego idei zwi zania

pa stwa polskiego z Niemcami pojawi a si  w kwietniu 1918 r. czy a si  z not

Damian Szymczak

29 „Neue Freie Presse” nr 19078 z 2 X 1917 r., s. 3.
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premiera Jana Kantego Steczkowskiego, ale nie zi ci a si . Tym razem natrafi  na

opór kwatery g ównej, w owym czasie g ównego o rodka decyzyjnego w Niem-

czech. Wilhelm II i wojskowi przypomnieli sobie o kwestii polskiej dopiero w obli-

czu kl sk na froncie latem 1918 r.30 Jednak w tym momencie gen. Beseler nie gra

ju  aktywnej roli politycznej i powoli w adza wymyka a mu si  z r k31. Zapad  tak e

na zdrowiu. Niezwykle mocno i emocjonalnie prze ywa  katastrofalne po o enie

na froncie. 12 X 1918 r. Rada Regencyjna odsun a genera a od dowództwa nad

wojskiem polskim. Co gorsza, w listopadzie utraci  on tak e kontrol  nad oddzia-

ami niemieckimi. Zrewolucjonizowani o nierze tworzyli rady, które wypowiada y

pos usze stwo oficerom. Beseler, jako przeciwnik rozpolitykowanego wojska, by

zdruzgotany. Ci ko by o mu uwierzy , e taki moralny rozk ad móg  ogarn  tak e

armi  niemieck . Obawia  si  nawet napa ci ze strony w asnych podkomendnych.

12 XI 1918 r. poprosi  regentów o umo liwienie mu wyjazdu z Warszawy. Ci po-

mocy nie odmówili, dostarczaj c ód , któr  polscy o nierze odstawili przebrane-

go w cywilny strój Beselera pod Toru . W ten sposób, troch  na wzór wielkiego

ksi cia Konstantego, zako czy  Beseler swoj  misj  w Warszawie. Spokoju w oj-

czy nie po tych burzliwych wypadkach jednak nie zazna . Rych o sta  si  bowiem

celem ataków prawicy i nacjonalistów, czyni cych go wspó winnym odbudowy

Polski, a przez to po rednio utraty wschodnich prowincji Prus. Beseler, schorowa-

ny i z amany kl sk  Niemiec, ale i chyba tak e w asnej polityki, zmar  w grudniu

1921 r.

A. Kraushar, pisz c o nim jako o „ostatnim satrapie” na warszawskim Zamku

Królewskim, mia  zapewne troch  racji. Wszak Beseler by  w adz  obc , narzu-

con  Polakom przez zaborc , reprezentuj c  jego interesy. Ale z drugiej strony nasi

rodacy nie mogli chyba sobie yczy  lepszej osobowo ci na to stanowisko. By  bo-

wiem gen. Beseler z pewno ci  nietuzinkow  postaci . Nawet ksi na Maria Lubo-

mirska – tak krytyczna w swoich os dach o ludziach (cz sto zreszt  do  trafnych)

– tak w listopadzie 1915 r. charakteryzowa a Beselera: „Nasz genera -gubernator

jest dobrym cz owiekiem, pe nym dodatnich ch ci, lecz nieobeznany z rz dzeniem

[…] Cz ek o gruntownej wiedzy, nauce, nawet artystycznej kulturze”32. Nie by

wi c Beseler t pym urz dnikiem. Stara  si  by  tak e politykiem, realizuj cym d u-

gofalow  polityk . Jego marzeniem by o rozwi zanie sprawy polskiej, dla której,

jak uwa ano wówczas w Niemczech, dobrego rozwi zania nie by o. Genera  pragn

mimo to doprowadzi  do porozumienia niemiecko-polskiego, opartego na wrogo-

ci do Rosji. Do Polaków podchodzi  bez uprzedze , a je li je mia , to stara  si

pozna  ich natur . Jednak e jego w gruncie rzeczy yczliwe nastawienie do na-

szego narodu by o podszyte pewnego rodzaju patriarchalizmem, który irytowa

polskich polityków. O stosunku Beselera do sprawy polskiej mo e najdobitniej

wiadczy  ostatnie sprawozdanie do cesarza Wilhelma II z pa dziernika 1918 r.

Ostatni satrapa na Zamku Królewskim? Gen. Hans Hartwig von Beseler...

30 J. Pa jewsk i, Sierpie  1918. Ze wiadectw austro-pruskich, Studia i rozprawy z dziejów po-

wszechnych i Polski, Pozna  1997.
31 W.L. Jaworsk i, Diariusz, Warszawa 1997, s. 275.
32 Pami tnik ksi nej…, s. 283.
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Analizuj c przyczyny oczywistej kl ski niemieckiej polityki w Polsce, stwierdza ,

e wina le y nie tylko po stronie niewdzi cznych Polaków, którzy zawiedli, nie

daj c rekruta. Tak e polityka niemiecka by a niekonsekwentna i s usznie budzi a

w polskich kr gach nieufno . Do narastania tego uczucia przyczyniali si  ponad-

to swymi knowaniami Austriacy33. Tymczasem Beseler pragn  szczerej, jasnej po-

lityki w sprawie polskiej, opartej na realizmie. Wierzy , e tylko w ten sposób uda

si  pozyska  polskiego partnera do rozmów z Berlinem i zwi zania swej przysz o-

ci z Rzesz .

33 B. Hut te n-Czapsk i, op. cit., t. 2, s. 576.


