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A. Rogozińska [rec.] Bezpieczeństwo polityczne Drugiej Rzecz-
pospolitej. Wybrane problemy, Instytut Józefa Piłsudskiego w War-
szawie oraz Związek Strzelecki "Strzelec" OSW.Jednostka Strzelec-
ka nr 1001 im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego, Warszawa-
Bełchatów 2012, ss. 280.

Recenzowana publikacja stanowi efekt pracy badawczej Jerzego Za-
lewskiego, pracownika dydaktycznego piotrkowskiej filii Uniwersytetu im.
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Monografia jest XIV tomem serii wydaw-
niczej "Biblioteki Niepodległości" afiliowanym przez Instytut Józefa Piłsud-
skiego w Warszawie oraz Związek Strzelecki "Strzelec" OSW. Jednostka
Strzelecka nr 1001im. Gen. Dyw. Janusza Głuchowskiego. Pozycja ta wpisu-
je się w obszar zainteresowań badawczych autora, wśród których naczelne
miejsce zajmują zagadnienia polityczno-prawne związane z pozycją ustrojo-
wą sił zbrojnych oraz zagadnienia bezpieczeństwa regionalnego i globalnego.

Tytuł publikacji wskazuje na pewną selektywność w podejściu do bo-
gatej tematyki bezpieczeństwa politycznego Drugiej Rzeczpospolitej. Autor
określa je we wstępie, precyzując przedmiot swoich badań wg następującej
gradacji: (1) procesy polityczne, działania polityczne i interesy polityczne; (2)
zjawiska związane z funkcjonowaniem i degradacją władzy państwowej,
walką o władzę oraz rolą przywództwa politycznego i wojskowego w tej wal-
ce; (3) wyznaczniki wpływające na działalność organów tej władzy oraz (4)
analizy struktur organizacyjnych, właściwe w bezpośrednim decydowaniu
politycznym lub pośrednio na niego wpływające.

Jak słusznie zauważa autor, zasadniczą trudnością analizy proble-
mowej zagadnienia bezpieczeństwa politycznego Drugiej Rzeczpospolitej jest
brak precyzyjnych definicji związanych z dziedziną bezpieczeństwa państwa.
Dobrym założeniem okazało się przyjęcie koncepcji bezpieczeństwa politycz-
nego rozumianego jako integralny element decydowania władzy publicznej
we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia w państwie. W takim kon-
tekście bezpieczeństwo polityczne prezentowane jest szeroko, obejmuje bo-'
wiem zarówno struktury instytucjonalne, organy władzy publicznej, partie
polityczne, instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo, organizacje poza-
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państwowe, media, grupy opiniotwórcze, wpływy otoczenia zewnętrznego i
wewnętrznego.

Chronologia książki obejmuje trzy okresy, tworzące system politycz-
ny Drugiej Rzeczpospolitej: 1919-1926 (system demokracji parlamentarnej),
1926-1935 (odejście od wartości państwa liberalnego, państwa prawa), 1935-
1939 (przejście do monizmu ustrojowego z rozwiniętymi elementami państwa
autorytarnego).

Książka składa się z czterech rozdziałów, rozbudowanych w liczne
podrozdziały. W rozdziale pierwszym: "Bezpieczeństwo Drugiej Rzeczpospoli-
tej - dostosowanie do wymogów państwa demokratycznego" przedstawione
zostały projekcje głównych stronnictw politycznych na temat instytucjonali-
zacji kształtu strukturalno-organizacyjnego bezpieczeństwa Drugiej Rzeczy-
pospolitej, charakteru odpowiedzialności polityczno-prawnej, zasad współ-
działania pomiędzy poszczególnymi strukturami oraz wymogi ich dostoso-
wywania do norm obowiązujących w państwie demokratycznym (1920-1926).

W latach 1918-1926 w Polsce, w ramach państwa prawa, rozwijał się
system demokracji parlamentarnej. W okresie tym w poglądach głównych
stronnictw politycznych na temat przyszłości ustrojowej Drugiej Rzeczpospo-
litej przewagę zyskało podejście republikańskie. Na tym tle odmienne pre-
zentowała się koncepcja postrzegania ustroju państwa przez obóz piłsudczy-
kowski, charakteryzująca się negacją: - państwa narodowego i państwa libe-
ralnego, - modelu państwa socjalistycznego i agrarystycznego, - państwa
totalitarnego i ustroju opartego na społecznej misji Kościoła rzymskiego. W
myśli politycznej piłsudczyków wartością nadrzędną pozostawało państwo,
rozumiane jako wartość niezależna, ponadindywidualna (wspólna) oraz od-
powiadająca idei centralizacji władzy i funkcjonowania subdemokracji.

Krótki okres demokracji parlamentarno-gabinetowej w Drugiej
Rzeczpospolitej przerwał w maju 1926 r. wojskowy zamach stanu. Cenną
uwagę w analizie problematyki bezpieczeństwa politycznego Polski pomajo-
wej stanowi konstatacja, o braku pełnej legitymizacji rządzenia władzy po-
majowej, którą wyznaczały w dużej mierze wartości odpowiadające tylko
wyobrażeniom grupy sprawującej władzę, przez co kontekst programowo-
wykonawczy zapewnienia bezpieczeństwa państwa był redukowany do po-
glądu tej grupy. Brak stabilizacji wewnętrznej państwa oraz niekorzystne
położenie międzynarodowe Drugiej Rzeczpospolitej uzasadniały - zdaniem
piłsudczyków - konieczność funkcjonowania armii masowej i sprawnego re-
sortu spraw wewnętrznych. Z kolei podmiotowy charakter armii nadawał
czynnikowi wojskowemu charakter priorytetowy w projekcji rozwiązań ustro-
jowych i szczegółowych regulacji dziedzinowych, związanych z bezpieczeń-
stwem zewnętrznym i wewnętrznym państwa. W tej kwestii obóz piłsudczy-
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kowski podążał za literą dekretu Naczelnego Wodza z 7 stycznia 1921 r.,
będącego pierwszą próbą uregulowania politycznej odpowiedzialności naj-
wyższych władz w kwestii programowania i zarządzania bezpieczeństwem
państwa.

Niemniej istotna rolę w procesie formowania wojsk polskich po 1918
r. odegrała Deklaracja Rządu Polskiego do Narodu Polskiego z 21 listopada
1918 r., zapowiadającą stworzenie silnego wojska dla ochrony granic pań-
stwa i wszystkich zdobyczy ludu (omówiona w pierwszym podrozdziale: ,,Isto-
ta bezpieczeństwa państwa w programach głównych stronnictw i regulacjach
prawnych"). Potrzeby bezpieczeństwa wymagały budowy narodowych sił
zbrojnych, w tym rozstrzygnięć organizacyjnych i odpowiedzi na pytanie o
charakter przyszłego wojska: czy armia w zasięgu ochotniczego, czy armia
mieszana z udziałem żołnierzy z poboru powszechnego? Wbrew naciskom
stronnictw prawicowych - Piłsudski na mocy uchwały Sejmu z 20 lutego
1919 r. zdecydował o zaciągu elementu ochotniczego.

Pracę Sejmu nad materią zagadnień wojskowych towarzyszących
procesowi państwotwórczemu, w którym siły zbrojne odgrywały znaczną rolę
ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa (zewnętrznego i we-
wnętrznego) państwa omawia podrozdział drugi ("Sejm ustawodawczy - re-
gulacje w sprawach bezpieczeństwa"). Zadania sejmu obejmowały trzy etapy:
1. od pierwszego zwołania do czerwca 1920, 2. od zawarcia pokoju w Rydze
do przyjęcia konstytucji marcowej 27 marca 1921 r., 3. do 27 listopada 1922
r., czyli rozwiązania. We wszystkich etapach poszukiwano rozwiązań funk-
cjonalnych związanych z: 1. odpowiedzialnością kompetencyjno- zadaniową
w sprawach bezpieczeństwa, 2. optymalizacją struktur organizacyjnych woj-
ska, form szkoleniowo-wychowawczych, technicznych, logistycznych.

Podrozdział: "Dekret Wodza Naczelnego z 7 stycznia 1921 r. - impli-
kacje polityczne i prawne" został przedstawiony w sposób wyczerpujący.
Punkt wyjścia stanowią kontrowersje na tle polityczno-prawnej odpowie-
dzialności bezpieczeństwa politycznego państwa, do których doszło w toku
prac nad ustawą zasadniczą. Piłsudski - zdaniem J. Zalewskiego - optował
za podmiotowym charakterem sił zbrojnych w państwie, uzasadniając to
głównie doświadczeniami historycznymi. Jednak większość stronnictw poli-
tycznych opowiadających się za demokracją parlamentarną uznawało
przedmiotowy charakter wojska i podporządkowanie go kontroli sejmowej.
Wyartykułowanie pozycji ustrojowej Naczelnego Wodza z wyjątkowymi,
uprawnieniami wojskowymi względem konstytucyjnego ministra właściwego
nie odpowiadało standardom ustroju parlamentarno-gabinetowego. Józef
Piłsudski krytycznie oceniał rezultaty dyskusji parlamentarnej w tej dzie-
dzinie, w tym skutki polaryzacji poglądów stronnictw politycznych wobec
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projektowanych kompetencji Prezydenta Rzeczpospolitej. Wyprzedzając obo-
wiązywanie rozstrzygnięć konstytucyjnych, sięgnął do praktyki działań
uprzedzających i włączył do gry politycznej alternatywne regulacje w dzie-
dzinie bezpieczeństwa państwa. Po raz pierwszy w niepodległej Polsce grupa
wojskowych prowadziła prace studyjne na temat bezpieczeństwa polityczne-
go w państwie. Na rezultaty prac przemożny wpływ wywarła osobowość mar-
szałka Piłsudskiego, jego sugestie rozwiązań merytoryczno-organizacyjnych
w grze o armię. Ogłoszenie dekretu w przededniu uchwalenia konstytucji
stawiało Sejm przed faktem dokonanym, zaskakując też niewtajemniczone
kręgi wojska. Słusznie zauważa autor, że mentalność wodzowska uniemożli-
wiła marszałkowi Piłsudskiemu postrzeganie odpowiedzialności bezpieczeń-
stwa w kategoriach decydowania przez czynniki polityczne: parlament i cy-
wilne przywództwo, co sankcjonowała Konstytucja z 17 marca 1921 r. Domi-
nanta absolutystycznego podejścia sprzyjała obniżeniu poczucia odpowie-
dzialności parlamentarnej o decydowaniu o bezpieczeństwie politycznym, w
zamian eksponując mit wodza.

Podrozdział: "Bezpieczeństwo przedmiotem gry parlamentarnej. Fia-
sko porozumienia głównych sił politycznych w sprawie ustawy o organizacji
wyższych władz wojskowych" skupia się na omówieniu kampanii trwającej
od 1919 r. do 12 maja 1926 r. polegającej na poszukiwaniu rozwiązań poli-
tyczno-prawnych i organizacyjnych systemu bezpieczeństwa, odpowiadają-
cych standardom państwa demokratycznego. 30 kwietnia 1923 r. Piłsudski
zgłosił dymisję ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego. Nowy minister
spraw wojskowych gen. Stanisław Szeptycki 13 czerwca 1923 r. przesłał do
Sejmu rządowy projekt ustawy o organizacji naczelnych władz wojskowych.
Był to pierwszy tej rangi dokument niepodległej Polski, którego rozwiązania
(nie wprost) ustanawiały parlamentarną kontrolę nad wojskiem. To m.in.
zasada par-lamentarnej demokratycznej kontroli, gwarantująca neutralność
polityczną sił zbrojnych oraz parlamentarny nadzór nad polityką bezpieczeń-
stwa państwa spotkała się u marszałka Piłsudskiego z dezaprobatą i spowo-
dowała zrzeczenie się przez niego pozostałych stanowisk i w proteście opusz-
czenie wojska.

Podrozdział "Rządowy projekt ustawy o organizacji najwyższych
władz wojskowych 1924 r." omawia kolejny etap rozstrzygnięcia kwestii or-
ganizacji najwyższych władz wojskowych w Polsce: gen. dywizji Władysław
Sikorski wycofał 24 lutego 1924 r. z Sejmu projekt ustawy złożony przez gen.
Szeptyckiego, przesyłając do Sejmu 14 marca 1924 r. nowy projekt ustawy o
organizacji najwyższych władz wojskowych, który ostatecznie został odrzu-
cony. Wg Piłsudskiego w projekcie brak było skutecznej osłony wojska przed
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upartyjnieniem i odpowiednich ram prawno-organizacyjnych funkcjonowania
Naczelnego Wodza.

Dymisja gabinetu Władysława Grabskiego (13 listopada 1925 r.) i
odejście gen. Sikorskiego ze stanowiska ministra spraw wojskowych spowo-
dowała kolejne zamrożenie dyskusji sejmowej nad projektem ustawy o orga-
nizacji najwyższych władz wojskowych. Losy projektu ustawy kompetencyj-
nej wg koncepcji gen. Sikorskiego ważyły się do końca kwietnia 1926 r. Wy-
stępując przeciwko nihilizmowi państwowemu marszałek Piłsudski zapowie-
dział, że nie uzna ograniczenia praw zwierzchnich Prezydenta Rzeczpospoli-
tej, kosztem wzmocnienia czynnika nadrzędnego - ministra spraw wojsko-
wych, zwłaszcza, że ten minister odpowiadał (art. 46) tylko (jak i pozostali
ministrowie) przed parlamentem.

Podrozdział: "Rządowy projekt ustawy o naczelnych organach obrony
państwa
z 1926 r." omawia nowy projekt, który ustalał kompetencje Prezydenta
Rzeczpospolitej, ministra spraw wojskowych i Generalnego Inspektora Woj-
skowego wg właściwości rangi odpowiedzialności w organizacji obrony pań-
stwa (art. 46 Konstytucji). W porównaniu do projektu ustawy o organizacji
najwyższych władz wojskowych z 1924 r. nowy projekt ustawy o naczelnych
władzach państwa obniżył rangę Rady Obrony Państwa, organu inicjatywne-
go i opiniodawczego rządu. Jej skład i kompetencje odpowiadały oczekiwa-
niom Piłsudskiego: podporządkowywały Radę Prezydentowi Rzeczpospolitej,
zapewniały funkcjonowanie niezależne go od urzędu ministra spraw wojsko-
wych kanału komunikowania w sprawach wojska: Prezydent - Generalny
Inspektor Wojsk. Projekt ustawy o naczelnych władzach obrony państw za-
mknął etap inicjatyw politycznych w sprawie systemowych rozwiązań bez-
pieczeństwa państwa, uwzględniających wymogi państwa demokratycznego.

Przeprowadzona w drugim rozdziale analiza bezpieczeństwa państwa
w polityce pomajowego obozu władzy pozwoliła na przedstawienie jego pro-
jekcji w kontekście myśli politycznej piłsudczyków, w tym przede wszystkim
następujących zagadnień: pojmowania istoty państwa, artykułowania pozycji
ustrojowej sił zbrojnych (proces instytucjonalizacji podmiotowości armii),
charakteru przywództwa politycznego i wojskowego marszałka Józefa Pił-
sudskiego, jego koncepcji odpowiedzialności za kreowanie, realizowanie
i nadzorowanie zadań bezpieczeństwa politycznego państwa z udziałem Ge-
neralnego Inspektora Sił Zbrojnych oraz ograniczanie konstytucyjnej roli
legislatywy w programowaniu i kontrolowaniu zadań sił zbrojnych. W roz-
dziale tym autor omawia cechy polityki zagranicznej Drugiej Rzeczpospolitej,
uznając za jej główne przesłanki działania na rzecz utrzymania pokoju, nie-
podległości, suwerenności i integralności państwa. Samą politykę zagra-
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niczną pojmował obóz piłsudczykowski jako suwerenną dziedzinę państwa,
realizującego wyznaczone przez siebie cele z uwzględnieniem kontekstu ry-
walizującego, dozwolonego w ramach wytoczonych układów aksjologicznych i
obowiązujących norm odpowiedzialności międzynarodowej i państwowej.
Punktem odniesienia było tu oczywiście państwo, rozpatrywane z perspek-
tywy: 1. dominanty czynników państwowotwórczych, przede wszystkim zdol-
ności potencjału zorganizowanej siły zbrojnej i stanu gospodarki, 2. rozwią-
zań ustrojowych i ich efektywności, 3. możliwości twórczych społeczeństwa i
stanu jego organizacji, 4. systemu bezpieczeństwa.

Polską politykę zagraniczną determinowała orientacja warunkowa
bezpieczeństwa Polski uwzględniające cywilizacyjno-kulturowe i geopolitycz-
ne położenie, tu m.in.: 1. tranzytowy, niekorzystny charakter i roszczenio-
wość Niemiec wobec eksterytorialności północnowschodniego korytarza do
Prus Wschodnich, 2. wrażliwość międzynarodowa wobec Wolnego Miasta
Gdańska, traktowanego jako barometr stosunków polsko-niemieckich.

W podrozdziale: "Projekcje bezpieczeństwa - uwarunkowania" omó-
wiono kryteria, którymi kierował się obóz piłsudczykowski po maju 1926 r.,
wyznaczając kryteria bezpieczeństwa państwa: 1. siły zbrojnej - ciągłe do-
skonalenie systemu kierowania i dowodzenia, struktur organizacyjnych i
rozwijanie rodzajów wojsk, 2. państwa i społeczeństwa w przygotowaniu
wojny - ujęcie: polityczne, ekonomiczne, prawne i społeczne, 3. potencjału
zaczepno-obronnego w kontekście zawartych sojuszy oraz dostosowania poli-
tyki zagranicznej do sytuacji międzynarodowej. Obóz rządzący kierując się
wskazaniami marszałka Piłsudskiego w bilansie szacunkowym wyróżniała
dwie kategorie bezpieczeństwa: pierwsza obejmowała elementy zależne od
suwerennych działań państwa, druga uwzględniała dyspozycje potencjałowe
głównych aktorów międzynarodowych. Piłsudczycy optowali za nadrzędno-
ścią wartości tradycyjnych - pierwszą grupą. Druga grupa - zależna od su-
biektywnej aktywności zewnętrznej nie odpowiadała im w kontekście do-
świadczeń historycznych i polskiej mentalności zapewnienia bezpieczeństwa:
świadomość traumy pozaborczej i niestabilnego ładu wersalskiego. General-
nie, o jakości bezpieczeństwa Polski miał decydować własny potencjał bezpie-
czeństwa wsparty skuteczną polityką zagraniczną i w głównej mierze oparty
na bojowej zdolności sił zbrojnych, z uwzględnieniem planowanej operacji
skutecznej obrony.

W ujęciu przedmiotowym strukturę bezpieczeństwa państwa ujmo-
wali piłsudczycy w wymiarach: l) politycznym - kojarzony własnym rządem
i jego działaniem, 2) ekonomicznym - gospodarka narodowa wraz z segmen-
tami gospodarki społecznej i wolnorynkowej, 3) społecznym - stopień możli-
wości realizacji indywidualnych i grupowych celów wraz z określonymi wzo-
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rami zachowań oraz partycypacji obywatelskiej, w tym samorządowej, 4)
kulturalnym - tradycje oświatowe i naukowe, wszystkie dziedziny sztuki, 5)
militarnym - funkcjonowanie narodowych sił zbrojnych (ustawa konstytu-
cyjna z 1935 r. nadawała rządowi i siłom zbrojnym charakter podraioto-
wy).Wśród zagrożeń porządku międzynarodowego obóz pomajowy wiele uwa-
gi poświęcał skutkom rywalizacji mocarstw, mniejsze znaczenie przywiązując
do spraw lokalnych i polityki prowadzonej przez państwa małe i średnie.
Dostrzegał brak pozytywnych rezultatów przekształceń polityczno-
terytorialnych w Europie Środkowej, zwłaszcza fiasko zawiązania unii real-
nej (federacyjnej) związku suwerennych państw.

Piłsudczycy mieli również świadomość nietrwałości europejskiego
ładu międzynarodowego, nie wykluczającego wystąpienia konfliktów osłabia-
jących międzynarodowe gwarancje bezpieczeństwa Polski. W tej sytuacji
optowali za posiadaniem własnej, niezależnej polityki, odpowiadającej po-
trzebom mocarstwa regionalnego, reagującego wariantowo i stosowanie do: 1.
zagrożeń wybuchu nowej wojny, 2. destabilizacji ładu wersalskiego, 3. rewizji
pokoju genewskiego. Co istotne, niezależnie od priorytetowej roli przypisy-
wanej siłom militarnym, dostrzegali piłsudczycy niedorozwój nowoczesnego,
stabilnego kapitału społecznego oraz odpowiednich zdolności ekonomicznych
i finansowych (taka sytuacja była jednym z powodów zwrócenia się marszał-
ka Piłsudskiego w 1927 r. w stronę wielkich posiadaczy ziemi i przemysłow-
ców, licząc na ich zaangażowanie w partycypacji rozbudowy i poprawy jako-
ści bezpieczeństwa państwa) oraz brak czasu na odrobienie niezbędnych
opóźnień w dziedzinie zwiększenia zdolności obronnych państwa.

Podrozdział: .Pojmowanie istoty państwa w kontekście zagrożenia"
uwzględnia wielowymiarowość definicji państwa w ujęciu piłsudczyków. W
pojmowaniu państwa formacja ta w pierwszej kolejności wyróżniała charak-
ter instytucji ponadklasowej i ponadnarodowej, nadrzędnej w stosunku do
struktur społecznych, podziałów społecznych postaw i świadomości społe-
czeństwa. Państwo jako instytucja miało być wyposażone w atrybuty spraw-
nej władzy: 1. formacje siłowe, 2. administrację państwową i samorządową,

r

3. pole gry gospodarki wolnorynkowej. Podział funkcji państwowych sprowa-
dzał się do tego, że żaden z istniejących organów państwa nie mógł być pod-
porządkowany innemu w sposób pozbawiający go samodzielności i uniemoz-
liwiający wykonywanie zadań.

Pcdrozdział: "Pozycja ustrojowa sił zbrojnych - zwrot w kierunku.
podmiotowości", charakteryzuje powrót Piłsudskiego po maju 1926 r. do wła-
snej koncepcji funkcjonowania sił zbrojnych w państwie, to jest nadania im
podmiotowego charakteru. Pomajowy obóz władzy przejął po poprzednich
rządach pakiet rozstrzygnięć systemowych, związanych z funkcjonowaniem



Jerzy Zalewski, Bezpieczeństwo polityczne Drugiej Rzeczpospolitej ...
284

sił zbrojnych. Obejmował on dorobek legislacyjny parlamentu i Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych z lat 1919-1926 (do 8 maja) w postaci wydanych aktów
prawnych i wewnątrz wojskowych dokumentów wykonawczych (instrukcje,
regulaminy), określających pozycję prawną sił zbrojnych i ich zakres zada-
niowy. Zgodnie z doktryną konstytucji marcowej ustrój sił zbrojnych miał
charakter przedmiotowy.

11 czerwca Piłsudski jako minister spraw wojskowych wniósł do Ra-
dy Ministrów wniosek o mianowanie przez Prezydenta Rzeczpospolitej siebie
przewodniczącym Ścisłej Rady Wojennej, pozakonstytucyjnego organu kieru-
jącego polityką obronna państwa. Działania te doprowadziły do instytucjona-
lizacji podmiotowości armii (tytuł kolejnego podrozdziału). Rząd Kazimierza
Bartla, wprowadzając polecenie marszałka Piłsudskiego przeprowadził w
parlamencie nowelizację Konstytucji marcowej. Ustawa z dnia 2 sierpnia
1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczpospolitej z 17 marca
1921 r. zapewniła Prezydentowi prawo do wydawania rozporządzeń z mocą
ustawy, w czasie i zakresie przez tę ustawę wskazanych (art. 5). Dyspozycja
art. 5 ustawy zapewniała wydawanie unormowań na drodze rozrządzeń tak-
że w zakresie organizacji naczelnych władz wojskowych. W ten sposób kwe-
stia organizacji naczelnych władz wojskowych przeszła z Sejmu do Prezyden-
ta Rzeczpospolitej, naruszając dotychczasową równowagę egzekutywy i legi-
slatywy. Ponadto ustawa z 2 sierpnia 1926 r. dokonując zwrotu od demokra-
cji liberalnej do monizmu decyzyjnego, skupionego we władzy wykonawczej
zapoczątkowała w Polsce zmianę rządów parlamentarnych na rządy gabine-
towe o charakterze autorytarnym z ograniczoną rolą sejmu. Zmiana ta była
także punktem wyjścia w kierunku formalizacji nowych instytucji związa-
nych z kształtowanie się rozwiązań systemowych bezpieczeństwa państwa.

Podrozdział: .Pozycja ustrojowa Generalnego Inspektora Sił Zbroj-
nych /Naczelnego Wodza" omawia myśl prawodawczą Konstytucji kwietnio-
wej, uzupełnioną dekretem Prezydenta z 9 maja 936 r. o sprawowaniu
zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi i organizacji naczelnych władz woj-
skowych w czasie pokoju, umacniającą pozycję Generalnego Inspektora Sił
Zbrojnych i przejmującą szeroki zakres władzy gwarantujący samodzielne
kierowanie przygotowaniami sił zbrojnych do obrony państwa. Jak słusznie
konstatuje autor, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych nabył prawo stawiania
ministrowi spraw wojskowych zadań w postaci dyrektyw, czyniąc zeń po
prostu referenta swoich wniosków w rządzie.

Rozdział trzeci zawiera oceny programów głównych ugrupowań opo-
zycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej z lat 1926-1939 w kontekście
poglądów na bezpieczeństwo polityczne państwa. W prezentowaniu progra-
mów politycznych tych stronnictw przyjęto umowny układ odpowiadający
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klasycznemu podziałowi sceny politycznej według stronnictw: lewicowych,
centrowych i prawicowych. Wejście w życie ustawy z 2 sierpnia 1926 r. zmie-
niającej i uzupełniającej Konstytucję Rzeczpospolitej z 17 marca 1921 r.
zapoczątkowało w Polsce odejście od rządów parlamentarno-gabinetowych do
rządów gabinetowych, co stronnictwa polityczne nie związane z obozem wła-
dzy pomajowej określały terminem: cofnięciem linii demokratycznej.

Stronnictwa polityczne kontestujące działalność piłsudczyków z oba-
wą śledziły proces zrywania z parlamentarną demokracją. Po zamachu ma-
jowym w Polsce w niektórych stronnictwach politycznych doszło do kryzysów
i rozłamów, naj silniej odczuły to partie narodowe, chłopskie i socjalistyczne.
Od jesieni 1935 r. w przestrzeni publicznej pojawiła się opozycja parlamen-
tarna, wcześniej także dochodziło do delegalizacji stronnictw, których dzia-
łalność według władz była szkodliwa dla państwa i zagrażała ładowi we-
wnętrznemu i bezpieczeństwu. Niezależnie od opresyjności władz, większość
partii prowadziła jednak otwartą walkę polityczną, prezentując własne sta-
nowiska programowe dotyczące żywotnych spraw, w tym zadań polityki za-
granicznej, wyznaczników bezpieczeństwa państwa oraz pozycji ustrojowej
sił zbrojnych.

Kolejne podrozdziały omawiają problematykę bezpieczeństwa pań-
stwa w programach opozycji parlamentarnej i pozaparlamentarnej: stron-
nictw lewicowych i sublewicowych (pPS, PPS-Lewica, PPS - Frakcja Rewo-
lucyjna , a także Zjednoczona Lewica Chłopska "Samopomoc", Niezależna
Partia Chłopów, Komunistyczna Partia Polski), stronnictw ludowych (pSL
Piast, Stronnictwo Chłopskie, PSL Wyzwolenie - SL.), ugrupowań prawico-
wych i centro-prawicowych (Obóz Wielkiej Polski, Stronnictwo Narodowe,
Stronnictwo Demokratyczne). Jak celnie zauważa autor, scena polityczna l.
1926-1939, zróżnicowana ideologicznie, miała z wyjątkiem stronnictw rady-
kalizujących (komuniści, radykałowie) ważny element wspólny, którym była
troska o zapewnienie niepodległości, suwerenności i jedności terytorialnej
Rzeczpospolitej. Ponadto, cechą charakterystyczna prawie wszystkich pro-
gramów głównych ugrupowań politycznych tworzących opozycję parlamen-
tarną i pozaparlamentarną w 1. 1926-1939 było zaprezentowanie stanowisk
w kwestii postrzegania bezpieczeństwa, jego zasadniczych wyznaczników
wraz z ich oceną i postulatami.

Celem rozdziału czwartego jest przedstawienie roli wychowania woj-
skowego w systemie bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej, państwowej.
misji wojska w kształtowaniu świadomości obronnej społeczeństwa. Podroz-
dział: "Wokół genezy wychowania Wojskowego w Niepodległej Polsce" dość
precyzyjnie sytuuje początek tego zjawiska, utożsamiając go z drugim nume-
rem pisma "Strzelec" z 1924 r.; dokładanie
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z artykułem: "Nowe wychowanie wojskowe" sygnowanym literą J [Józef Pił-
sudski], zawierającym poglądy na relacje formowania materiału ludzkiego i
jakości siły bojowej pod wpływem czynników: 1. moralnego (duchowego), 2.
strukturalno-organizacyjnego. Związek Strzelecki skupiał się przede wszyst-
kim na kształtowaniu siły moralnej, Józef Piłsudski wysunął ideę przywró-
cenia/uczynienia z Polaków zbrojnego narodu. Hasło to uzyskało konkretny
wymiar bezpieczeństwa państwa po odzyskaniu niepodległości. Zewnętrzne
środowisko bezpieczeństwa Polski nie dawało gwarancji status quo, zwłasz-
cza nieskrywane rewindykacyjne nastroje w Niemczech wskazywały na ko-
nieczność poszukiwania optymalnych rozwiązań posiadania przez państwo
odpowiednich zdolności obronnych. Wybór modelu bezpieczeństwa był ogra-
niczony przez sytuację, wskazując zarazem na wiodącą pozycję wojska w
realizacji zadań polityki zagranicznej i wewnątrzpaństwowej - armii: obywa-
telskiej i masowej.

W podrozdziale: "Wychowanie wojskowe a bezpieczeństwo państwa"
Aautor wykazał zależność między tymi dwoma zagadnieniami. Autor wska-
zuje, że na wychowaniu wojskowym ciążyła współodpowiedzialność przygo-
towania obywateli - nie tylko zaznajomionych z biegłością wojskowością, ale
także świadomych obrońców ojczyzny. Ranga wychowania wojskowego obli-
czona była na formowanie poczucia spójności duchowej między państwem a
jednostką ludzką, w tym w szczególności (za J. J ędrzejewiczem): l. istoty
suwerenności, niepodległości i nienaruszalności terytorialnej państwa, 2.
ładu zewnętrznego w państwie, 3. stosunków międzynarodowych i we-
wnętrznych, 4. kultury materialnej i duchowej społeczeństwa, 5. piękna zie-
mi ojczystej, 6. praw i obowiązków obywatelskich.

Polsce przyszłości potrzebny był żołnierz-obywatel silny psychicznie,
zdolny do maksymalnego wysiłku i poświecenia. Służba wojskowa, będąca
szkołą charakteru, poprzez wychowanie zapewnić miała przygotowanie
wszystkich sił psychicznych żołnierza do walki. A zatem nadrzędny cel tego
wychowania powinien być skorelowany z treścią zadań bezpieczeństwa pań-
stwa. Program pracy kulturalno-oświatowej i wychowania w wojsku miał być
w całości poświecony wymogom tego bezpieczeństwa. Rozdział uwzględnia
również omówienie tez na temat pracy oświatowej autorstwa M. Porwita, M.
Korewo. S. Mossona, R. Saloniz, M. Albińskiego oraz na temat pracy kultu-
ralno-oświatowej autorstwa J. Jędrzejewicza i R. Kwiatkowskiego.

Autor pochylił się również nad zagadnieniem pracy kulturalno-
oświatowej w kontekście mniejszości narodowych, analizując tezy J. Jędrze-
jewicza, zalecające konieczność różnicowania metod postępowania wobec
żołnierzy: Ukraińców, Żydów, Rusinów, Niemców (indywidualizacja metod).
Podjął również zagadnienie postrzegania propagandy i agitacji jako inte-
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gralnego elementu oddziaływań wychowawczych w wojsku oraz składowej
propagandy wojennej państwa. W ocenie autora wychowanie wojskowe było
integralnym elementem programu Naród Pod Bronią, swoistego ustroju bez-
pieczeństwa państwa, w którym wartości moralne i specjalistyczne stanowiły
o jakości tego bezpieczeństwa.

Reasumując, recenzowana książka jest monografią przemyślaną, bę-
dącą świadectwem uporządkowanej wiedzy autora, stanowiącej podstawę
ciekawych propozycji interpretacyjnych. Zakres analiz obejmuje proces
kształtowania się bezpieczeństwa politycznego na poziomie teoretycznym i
praktycznym - konstrukcję taką poprowadził autor konsekwentnie. W pre-
zentowaniu wyników badań przyjęto analizę problemową, odpowiadającą
założonym celom. Taki układ uwzględnia charakter przedstawionej myśli
politycznej, a zarazem zapewnia przejrzystość prezentowania głównych tez
na tle dorobku debaty politycznej w Odrodzonej Polsce. Autor przeprowadził
udaną syntezę myśli politycznej, prawnej i wojskowej Drugiej Rzeczpospolitej
dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa, dowodząc, że eksponowała ona w
głównej mierze rangę przygotowania obronnego Rzeczpospolitej - głównego
filaru bezpieczeństwa państwa. Na uznanie zasługuje również bogata biblio-
grafia oparta na rzetelnej kwerendzie biblioteczna i archiwalnej.:


