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qemat referatu wómaga doérecózowaniaK Chodzi w nim bowiem o éróbę 

séojrzenia na éozócję i éolitókę międzónarodową molski międzówojennej z éunktu 

widzenia iigi karodów jako centrum stosunkowo niezależnegoK wobowiązuje to 

wszakże do éodkreśleniaI że instótucja genewska – w tóm zwłaszcza jej pekretariat 

liczącó w maksómalnóm obłożeniu éersonalnóm nieco éonad TMM osób – nie bół ciałem 

érowadzącóm jakąkolwiekI tóm mniej samodzielną éolitókę w rozumieniu właściwóm 

dla éaństwaK wgodnie z maktem bół on urzędem obsługującóm éracę oadó iigi i 

wgromadzeniaI ale także ciałemI nieraz bardzo istotnie wéłówającóm na bieg séraw 

rozéatrówanóch w denewieK modobneI nawet jeszcze dalej idące zastrzeżenia éostawić 

należó w érzóéadku iigi karodówI która skuéiając maksómalnie RU éaństwI bóła 

emanacją i odwzorowaniem éolitóki éaństw ją tworzącóchK geśli iiga zajmowała 

stanowisko i ewentualnie éodejmowała decózjęI to zawsze wóéłówałó one z woli 

éoszczególnóch éaństw i na ich własnó rachunekK iiga nie będąc żadną samodzielną 

strukturą międzónarodowąI żadnóm nadéaństwemI bóła więc taką instótucją jaką 

tworzóli jej członkowieK kie mogła bóć ani leészaI ani gorsza jak éaństwa ją tworząceK 

modkreślenia wómaga także toI że w oétóce genewskiej leéiej widać rolę i 

miejsce éoszczególnóch éaństw na międzówojennej arenie międzónarodowejNK 

modejście to może bóć także użóteczne w kanalizowaniu rozbieżnóchI nieraz 

diametralnie różnóchI oéinii o miejscu molski w buroéie i jej udziale w tworzeniu dobra 

Elub złaF wséólnegoK 

ka éostawionó éroblem nie można séoglądać łaskawóm okiem molaka 

skłonnego – nawet éodświadomieI a więc wbrew założeniomI czó intencjom – 

ekséonowaćI nieraz wóolbrzómiać zasługi własneI éozostawiając nieéowodzenia do 
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éodziału éozostałómI zwłaszcza mniej lubianóm éaństwom i narodomK oealizacja 

takiego założenia nie jest łatwa także i dlategoI że z trudem znajdujemó w historiografii 

oéracowania éowstałe w konwencji narodowego samobiczowaniaK 

modstawą referatu są stosunkowo już liczne oéracowania Ew tóm także 

monografieF éodejmujące różne kwestie szczegółoweK ala historiografii éolskiej 

ostatnich kilku dziesięcioleci szczególnie ważne okazałó się badania Andrzeja 

BartnickiegoI szczególnie aktównego na tej niwie taldemara jichowiczaI miotra 

tandóczaI ganusza dilasaI harola ciedoraI Andrzeja jK BrzezińskiegoI qeresó hulakI 

tojciecha oojkaI gózefa ŁaétosaI eenróka horczóka czó niżej éodéisanegoK 

mroblematókę związaną z iigą karodów éodejmują też autorzó éiszącó o dwustronnóch 

relacjach z molską bó wséomnieć mKinK gerzego hrasuskiegoI jarię kowakJhiełbikowąI 

jarka BaumgartaI pergiusza jikuliczaI tojciecha jaterskiegoI Andrzeja bssenaI 

Andrzeja pkrzóékaI pławomira jK kowinowskiegoI ganusza ŻarnowskiegoK qematóki 

tej z naturó rzeczó nie éomijają również autorzó wcale już licznóch sóntez 

éoświęconóch éolskiej éolitóce zagranicznej międzówojennego czasuK t sumieI 

uwzględniając także autorów obcóchI zwłaszcza niemieckich w grę wchodzi séora 

bibliotekaI liczona w setkach éozócjiK 

uuu 

molskim delegatem w homisji érzógotowującej statut iigi karodów bół ooman 

amowskiK tobec dóskutowanego już éodczas wojnó érojektu odnosił się z rezerwąI 

narastającą w miarę oczekiwań kół żódowskichI stawiającóch wśród éierwszorzędnóch 

zadań iigi ochronę mniejszości religijnóchI jęzókowóch i rasowóchK tątek ten stał się 

źródłem istotnóch komélikacji od samego zarania istnienia nieéodległego éaństwa 

éolskiegoK lto bowiem molska OU czerwca NVNV rK wóstąéiła w pali wwierciadlanej 

tersalu w dwóch wcieleniachW najéierw jako uległa głównóm mocarstwom alianckim 

złożyła éodéis éod układem w sérawie ochronó éraw mniejszości zamieszkującóch 

ozeczóéoséolitąI éóźniej jako członek zwócięskiej koalicji fgnacó maderewski i ooman 

amowski éodéisali traktat éokojowó z kiemcamiK 

lwa dóchotomia sótuacji molski – jako érzedmiotu i éodmiotu – érzez wiele lat 

towarzószóła euroéejskiemu widzeniu séraw éolskichK wwłaszcza mocarstwa 

euroéejskie Ekiemiec nie wółączającF chętnie Etakże we wzajemnóch relacjachF 
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érzóéominałó éoniesione ofiaró dla odrodzenia éaństwa éolskiegoI ze wszóstkimi tego 

konsekwencjamiK lczekiwano nie tólko wdzięcznościI ale również J tak wszechobecnej 

w éolitóce J uległościI wskazując na zasługi i możliwości własneI konfrontowane z 

sótuacją éolitóczną i séołecznoJgoséodarczą éozostałóch éaństwI zwłaszcza nowóch lub 

wódatnie éowiększonóchK 

functim obu dokumentów éodéisanóch érzez molskę OU czerwca NVNV rK to 

obiektówna komélikacja startu w denewieI gdzie La Pologne stała się jednóm z 

najczęściej wówołówanóch klientówK pótuacja ta éowodowałaI że wśród liderów 

éolskich tego czasu nader rzadko słószane bółó głosó éozótównie odnoszące się do 

organizującej się zrazu w iondónie organizacjiI która doéiero jesienią NVOM rK 

zainstalowała się w denewieK modczas f wgromadzenia delegacja éolska wóróżniła się 

koncertem zorganizowanóm érzez fgnacego maderewskiego zaliczonego érzez cranca 

mK taltera – historóka najéełniejszej dotąd sóntezó iigi do „érawdziwej elitó 

zachodniej cówilizacji”OK  

Słónnó i éowszechnie znanó Maestro zaistniał w środowisku ligowóm już 

wcześniej éodczas sesji oadó NS września NVOM rK rozéatrującej z éolskiej inicjatówó 

séór z iitwą odnośnie naéiętej sótuacji na wileńszczóźnieK mowszechnó zachwót 

członków oadó iigi i całego otoczenia informacójnoJéroéagandowego wówołałó 

érzójacielskie gestó maderewskiegoI któró zaéroéonował éremierowi litewskiemu 

éodanie ręki na zgodę jako sómbolu „stabilnej i trwałej érzójaźni”K péecjalnie w 

związku ze séorem wósłana na miejsce komisja iigi karodów doérowadziła w 

puwałkach do éodéisania éorozumieniaI które miało obowiązówać od NM éaździernikaK 

gednak dzień wcześniej genK iK Żeligowski zajął tilnoPK  

mroéagandowe reéerkusje tego wódarzeniaI érzedstawianego zresztą za sérawą 

lobbó litewskiego w séosób jednostronnóI bółó dla séraw éolskich rozéatrówanóch 

érzez iigę karodów fatalneK mozostaje faktem bezséornómI że zadana iitwinom rana 

roéiała całó międzówojennó czasK ala jej oczószczenia éofatógował się nawet do 
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denewó jarszałek miłsudski w grudniu NVOT rKQK térawdzie członkowie oadó 

wómusili na minK soldemarasie słowo éokójI jednak wojna éroéagandowa trwała w 

najleészeK 

qóm samóm jedónó kontakt miłsudskiego z denewą w sérawie wileńskiej 

niczego nie zmieniłI a liderzó litewscó nie éomijali żadnej séosobnościI bó érzóéominać 

krzówdę wórządzoną érzez zachłanność éolskąK hiedó kilka miesięcó éo séotkaniu w 

denewie minK soldemaras aérobował zaéroszenie do éaktu Brianda – hellogga 

érzóéomniał éogwałcenie érzez molskę układu w puwałkach z T éaździernika NVOM rK 

oraz zajęcie „stolicó iitwó – tilna i odrzucenie éroéozócji rozéatrzenia séoru érzez 

ptałó qróbunał pérawiedliwości jiędzónarodowej”K oząd litewski érzóstęéując do 

éaktu Brianda – hellogga głęboko wierzół w éokojowe rozwiązanie kwestii tilna oraz 

naérawienie wszelkich strat éoniesionóch érzez iitwęRK 

Casus wileński bół wókorzóstówanó w środowiskach molsce nieżóczliwóch jako 

dowód jej iméerialistócznóch zaéędów uwidocznionóch wobec mniejszóch éaństw i 

narodówI jak iitwa właśnieI rkraina czó CzechosłowacjaK hażde z nich 

uéowszechniało informacje świadczące o agresównej éolitóce molskiI co znajdowało 

zwielokrotnione echo w éroéagandzie takich éaństw jak kiemcóI czó nie mniej 

ostentacójnie tielka BrótaniaK tątek ten érzewijającó się w międzónarodowej 

éroéagandzie érzez całó okres międzówojennó bół éodtrzómówanó érzez etatowóch 

wrogów molski mającóch do niej éretensje różnej naturó – od érzebiegu granic 

éoczónającK kie stroniono od uwag wskazującóch na wóbujałó teméerament molakówI a 

nawet skłonność do akcji rózókownóchI awanturniczóchK t niewielkim jedónie stoéniu 

równoważyłó je  głosó  wéisujące  –  jak  to  czóni  crank  mK  talters   J  éolski  klientelizm 

genewski w skomélikowaną rzeczówistość geoéolitóczną buroéó tschodniejI 

zdominowanej w érzeszłości érzez iméerializm rosójski i éruskiI którego właśnie 

molacó bóli głównómi ofiaramiSK 

t tóm duchu sótuację odrodzonej molski starali się érzedstawiać jej 

érzedstawicieleI zwłaszcza  w utworzonej w listoéadzie NVOM rK stałej delegaturze om 

érzó iidze w denewieK mierwszóm stałóm delegatem bół fgnacó gan maderewskiI któró 
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stanowisko to éiastował od NR listoéada NVOM rK do NM czerwca NVON rK gego zastęécą i 

sukcesorem bół érofK pzómon AskenazóI któró zmagał się za skomélikowaną 

rzeczówistością éolskoJligową w okresie szczególnie trudnóm i brzemiennóm w 

érecedensowe decózjeK gego sótuację osobistą i aktówność zawodową komélikowałó 

ataki éolskiej érawicóI której érzedstawiciele skłonni bóli dla éozbócia się Askenazego 

z denewó éoświęcić istnienie tamtejszej delegaturóK modczas éosiedzenia komisji séraw 

zagranicznóch sejmu T marca NVOP rK éoseł tojciech horfantó imieniem 

Chrześcijańskiej aemokracji „zaéatrówał się sceétócznie na instótucję iigi karodówI 

której decózje zamiast dobrodziejstw érzónoszą rozczarowanie”K moseł ptanisław 

ptroński z hlubu ChrześcijańskoJkarodowego krótókował rząd za toI że w ogóle 

doéuścił do rozéatrówania w denewie sérawó kolonistówK wakwestionował też éotrzebę 

istnienia stałej delegacji éolskiej érzó iidze karodówK rczestniczącó w tóm 

éosiedzeniu érofK pzómon AskenazóI wérawdzie dostrzegał dążenie samej iigi do 

rozszerzenia swóch koméetencjiI jednak – w obliczu raczej umacniającej się jej roli w 

świecie – nie uważał za słuszne likwidowanie éolskiej delegaturóTK 

mierwszóI niezmiernie trudnó dla molski okres funkcjonowania iigi karodów 

bół jak już wiadomo zdominowanó licznómi séorami i kontrowersjamiK ao 

najważniejszóch należałó sérawó granic wschodnich i éołudniowóchI koméleks séraw 

niemieckoJéolskich dotóczącóch oétantówI kolonistów itdKI status dórnego Śląska i 

tolnego jiasta ddańskaI zmagań érzeciwko rozszerzającej interéretacji éroceduró 

mniejszościowejK fstniejącą sótuację sóntetózują éonawiane éróbó zejścia z fotela 

klienta z jednej stronó i uzóskanie niestałego miejsca w oadzie iigi z  drugiejK wa 

éoniekąd sómbolicznie finał tego okresu można érzójąć rezógnację pzómona 

Askenazego ze stanowiska delegata om érzó iidze karodów  NN liéca NVOP rKUK  

jaria kowakJhiełbikowa naéisałaI że érofK Askenazó został objętó „czóstką 

éersonalną jaką w jpw érzeérowadził éierwszó z ministrów narodowoJ

demokratócznóch jarian peóda”I natomiast gózef ŁaétosI że doszło do drastócznóch 
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érzóéadków rugowania ludzi ze służbó dóélomatócznejVK molska wzorem mocarstw 

Eéoza gaéoniąF éowierzóła stanowisko delegata jednemu z ambasadorówK tóbrano 

honstantego pkirmuntaI któró obowiązki éosła w iondónie łączół z funkcją stałego 

delegata érzez kilka miesięcó – do S maja NVOQ rK tómuszonaI dóskutowana 

środowisku ligowóm rezógnacja Askenazego érzóczóniła się do tegoI że éozócja 

pkirmunta bóła w denewie słabaK qrudności naturó éersonalnej wzmagałó éogłoski o 

nowejI bardziej stanowczej éolitóce rządu éolskiegoI nie wókluczającej fait accoméli w 

tolnóm jieście i na  dórnóm ŚląskuK qowarzósząca temu decózja rządu o likwidacji 

stałej delegacji om w denewie éołączona z rezógnacją pkirmunta bóła dodatkowóm 

sógnałem świadczącóm o słabnącej éozócji iigi w molsceK wdecódowano się na ten krok 

w czasieI gdó tak crancjaI jak i tielka Brótania znacznie ożówiłó swą aktówność 

międzónarodową za éośrednictwem denewóNMK 

wmniejszenie éolskiej aktówności na forum ligowóm wiązano też z 

rokowaniamiI które doérowadziłó do traktatów lokarneńskichK tólano érzósłowiowe 

tonó farbó drukarskiej dla rozstrzógnięcia dziejowej roli tóch éorozumieńK kadal każde 

éaństwo dotknięte lub w jakiś séosób zainteresowane wónikami umów z NVOR rK 

znajduje argumentację dla zajętego stanowiskaK qakże w tóm wóéadku mamó do 

czónienia z sótuacją o dużej dónamice dziejowejK moza wszóstkim éertraktacje 

sfinalizowane w iocarno toczółó się nie tólko éoza iigąI ale wbrew jej zasadomI a 

nawet z naruszeniem jej fundamentówK ao rangi sómbolu urosła sótuacjaI kiedó z 

denewó éo niemrawóm sf wgromadzeniu ETJOS września NVOR rKF érzedstawiciele 

najważniejszóch éaństw euroéejskich érzenieśli się do éobliskiego iocarno dla 

finalizacji érowadzonóch od kilku miesięcó negocjacji obchodzącóch ogół członków 
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iigiK aecódowano érzecież o bezéieczeństwie euroéejskim oraz wzniecającóm różne 

séoró érzóstąéieniu kiemiec do iigiK ka domiar wszóstkiego osiągnięte wónikiI w 

séosób nie budzącó wątéliwości bółó osłabieniem jednoznacznego artK NM maktuI któró 

zawierał gwarancje nienaruszalności granic wszóstkich członków iigiNNK rmowó 

lokarneńskie wérowadziłó do obiegu międzónarodowego różniące się éojęcia 

bezéieczeństwa – jasne i éełne dla buroéó wachodniej oraz warunkowe i częściowe dla 

buroéó ŚrodkowoJtschodniejK iiderzó éolitóczni tielkiej Brótanii i crancjiI érzó 

éoéarciu tłoch i Belgii wskazówali éośrednioI acz wóraźnie obszaró éotencjalnóchI 

éokojowóch rewindókacji niemieckichNOK tątek tenI wkoméonowówanó w różne 

nieéowodzenia i trudności éolskiej éolitóki zagranicznej znalazł się wśród haseł 

éiłsudczóków érącóch do władzóK Chociaż zamach majowó wówołał w buroéie 

ograniczone reéerkusjeNPI to érzecież w denewie i éoza nią znanó bół niechętnóI 

lekceważącó stosunek miłsudskiego do iigiK tiązało się to z jego generalną wrogością 

do éarlamentarózmu będącego u éodstaw tej demokratócznej Ew założeniuF organizacji 

międzónarodowejI oéartej o zasadniczą równość wszóstkich éaństw wobec érawaK  

jarszałkowi towarzószóła zwłaszcza świadomość rozziewu międzó teorią i 

éraktókąI co uwóéuklił w rozmowie z minK waleskim éowołanóm w maju NVOS rK na 

szefa resortu séraw zagranicznóchK Chociaż August waleski nie wierzół w toI że 

ekséeróment z iigą karodów zostanie zwieńczonó sukcesem to jednak nie widział 

„innej nadziei na érzetrwanie mniejszóch éaństw jak tólko éoérzez jakąś formę  

międzónarodowej organizacji éokoju”K jarszałek érzedstawił swoje wątéliwościK t 

jego rozumieniu bowiem „iiga karodów nie jest niczóm innóm jak instrumentem 

stworzonóm érzez zwócięskie wielkie mocarstwa w celu érzeérowadzania ich własnej 

éolitókiK jałe mocarstwa nie mają nic do éowiedzenia w denewieK fch głos nie jest 

nigdó branó éod uwagęK ldwrotnieI wómóślono szereg środkówI abó éodéorządkować 

małe mocarstwa wielkimK pą to możliwości rewizji traktatówI ochrona mniejszościI 

éożóczki udzielane érzez homitet cinansowó iigi itéK xKKKz «geśli man mi éowie» – 

notował waleski – «że musimó starać się i éracować éoérzez iigęI éonieważ taka jest 

modaI odéowiemI że ma man racjęK t éolitóce tak jak w żóciu są modó ustalane érzez 

                                                
NO wobK mKinK kiemcó w éolitóce międzónarodowej NVNV–NVPVI tK fW bra ptresemannaI redK pK 

pieréowskiI moznań NVVMX iocarno und lsteuroéaI redK oK pchattkowskóI jarburg NVVQX Aristide BriandI 
ia pociété des kations et l’buroéeI redK gK BariétóI ptrasbourg OMMTK 

NP wobK AK CzubińskiI mrzewrót majowó NVOS rokuI tarszawa NVUVK 
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bogatóch i éotężnóchK geśli się nie chce wóglądać na dziwakaI musi się iść z modąK xKKKz 

hiedó zwócięzcó éokłócą się międzó sobąI albo kiedó doéuszczą do iigi mocarstwoI 

które nie będzie chciało grać według ich reguł gróI wszóstko się rozleci i ciI którzó 

naérawdę wierzóliI będą wóglądać śmiesznieK qo jest jedóna éodstawa na jakiej małe 

mocarstwo może wséółéracować z iigąI jeśli nie chce oszukiwać samego siebieK 

ChciałbómI abó molskę bóło stać na toI abó érzójęła wobec iigi taką éostawę jak 

oosjaNQK jam tólko nadziejęI że nadejdzie czasI kiedó molska będzie dostatecznie silnaI 

abó móc to zrobić»”NRK 

Czasó ministra waleskiego mogą bóć zaliczone do złotego wieku éolskiej 

obecności  w  denewieK  t  NVOT  rK  éodjęta  zostałaI  z  różnóch  éowodów  głośno  

komentowana inicjatówa będąca éróbą érzeforsowania érojektu ogólnego éaktu o 

nieagresji w formie uchwałó wgromadzeniaK momósł ten dóskutowanó od wiosnó NVOT 

rK nie znalazł zrozumienia ani w iondónieI ani w maróżuI gdzie bardziej liczono się w 

tej sérawie ze stanowiskiem BerlinaI forsującóm niemiecką wersję „wschodniego 

iocarna”K aoszło nawet do tegoI że w stolicach éaństw zaérzójaźnionóch Ez crancją na 

czeleF oburzano się na éonawianą aktówność stronó éolskiej w tej sérawieK w 

élanowanej érzez minK waleskiego i jego genewskiego wséółéracownika cranciszka 

pokala rezolucji o éowszechnej nieagresji éozostał skromnó ślad w éostaci zakazu 

wszelkiej wojnó naéastniczej oraz wezwanie do zawierania éaktów o nieagresjiK 

oezolucja érzegłosowana imiennie OQ września NVOT rK dawała moralną 

satósfakcję wnioskodawcomI chociaż odarto ją z móśli érzewodniej érzez co bóła de 

facto éowtórzeniem zobowiązań figurującóch w makcie iigiK ptarano się jednak w 

środowisku genewskim widzieć jej éozótównó wódźwięk jako element éoérawiającó 

atmosferę międzónarodową oraz koreséondującó z éracami homisji mrzógotowawczej 

do konferencji rozbrojeniowejNSK qakże główni autorzó bóli z deklaracji zadowoleni 

gdóż „érzóniosła niezawodnie érzóchólnó zwrot oéinii o molsce w buroéie gdzie wroga 

                                                
 NQ tzmianka ta wódaje się o tóle ważnaI że oosja nie tólko nie należała do iigiI ale bóła jej 
najbardziej zdecódowanóm krótókiemI oskarżając denewę o érzógotowówanie krucjató celem zduszenia 
éaństwa robotniczegoI éorK oK jK fljuchina iiga kacij NVNVJNVPQK joskva NVUOK 

NR jarszałek zakończół swój wówód znaną w literaturze oéinią zaéowiadającą zgodę na séorą 
swobodę minK waleskiego w iidzeW „kiech man za nią idzieI jeśli to man uważa za konieczneI ale niech 
man w nią nie wierzóI jeśli nie chce się man dać nabrać”K mK tandóczI w miłsudskim i pikorskimK August 
waleski minister séraw zagranicznóch w latach NVOS–NVPO i NVPV–NVQNI tarszawa NVVVI sK RN i nK 

NS wobK tK jichowiczI denewska honferencja oozbrojeniowa NVPO–NVPT a dóélomacja éolskaI 
Łódź NVUVI sK QN i nK 
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nam éroéaganda stale éodkreśla rzekome intencje agresówne i nieéewne éołożenie 

molski”NTK 

kiezależnie od wszelkichI także uszczóéliwóch uwag odnoszącóch się do 

deklaracji o zakazie uciekania się do wojnó naéastniczejI bóło to séore wódarzenie 

międzónarodowe éorównówalne z forsowanómi érzez dóélomację éolską érojektami 

konwencji o rozbrojeniu moralnómNUK  

modkreślana niejednokrotnie érzez stronę éolską rola deklaracji sfff 

wgromadzenia jako éierwowzoru dla éodéisanego kilka miesięcó éóźniej éaktu Brianda 

– hellogga Ezawierającego niemal identóczne sformułowaniaF nie bóła w denewie 

dobrze widzianaK rkład ten éowstał bowiem éoza iigą z inicjatówó crancji 

zaadresowanej do ptanów wjednoczonóch nie tólko że nie będącóch członkiem iigiI ale 

niejednokrotnie ją ignorującóchNVK qómczasem francuskoJamerókańska inicjatówa dała 

iméuls do éowstania multilateralnego układu éodéisanego érzez SP éaństwaI a więc 

érzez większą liczbę éaństw niż skuéiała sama iigaK kie na darmo érzez lata i bez 

éowodzenia biedzono się nad sónchronizacją jego zwięzłóch zaéisów z maktem iigiOMK 

lstatnią wielką batalię jaką stoczół minK waleski w denewie wiązać trzeba z 

udaną éróbą éołożenia tamó dla niemieckich élanów rozszerzenia ochronó mniejszości 

érzez iigęK hwestia ta należała do szczególnie skomélikowanóch i bardzo 

antagonizującóch stosunki euroéejskieI w tóm także na forum genewskimONK katłok 

éetócji mniejszościowóchI zwłaszcza z dórnego ŚląskaI które oada bóła zobowiązana 

rozéatrówać bez uciekania się do ciał éośrednich w rodzaju homisji qrzechI bół nie 

tólko źródłem merótorócznóchI ale i administracójnoJorganizacójnóch komélikacjiK 

mróba ograniczenia éotoku naéłówającóch séraw éodniesiona érzez minK waleskiego 

éodczas sesji oadó w iugano NR grudnia NVOU rK wówołała gwałtowną reélikę minK 

                                                
NT AAkI aelegacja molska érzó iidze karodówI sógnK NTM Etelegram minK cK pokala NVKMVKNVOTI 

cótK za tK jichowiczI bwolucja stanowiska molski wobec iigi karodówI wW molska wobec idei integracji 
euroéejskiej w latach NVNU–NVQRI redK jK tojciechowskiI qoruń OMMMI sK NTK 

NU wobK mKinK tK jichowiczI molskie élanó rozbrojenia moralnego w okresie międzówojennómI 
wW hwartalnik eistorócznó NVTRI nr OK 
 NV morK mKinK gK hiwerskaI jiedzó izolacjonizmem a zaangażowaniemK buroéa w éolitóce ptanów 
wjednoczonóch od tilsona do oooseveltaK moznań NVVRK   

OM gK ŁaétosI makt Brianda – helloggaI hraków NVUUX odnotowuję tę książkę tóm chętniejI że innó 
krakowski badacz eK horczókI autor éracó na ten sam temat oéublikowanej w NVVP rK manifestuje 
„wóbiórczość bibliograficzną”K 

ON wobK mKinK pK pieréowskiI aólemató mniejszościowe iigi karodówI „mrzegląd wachodni” 
NVUQI nró P i RLSX éonadczasowó i szerszó kontekst zobK gKdilasI wbiorowe érawa człowiekaW mniejszości 
narodoweI wW t kręgu éolitókiI dóélomacji i historii uu wiekuI Łódź OMMMI sK OR i nK 
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ptresemanna i otwarła trwającó kilkanaście miesięcó séór w sérawie zmian éroceduró 

rozéatrówania skarg mniejszościowóchI która zdaniem stronó éolskiej éodlegała i tak 

rozszerzającej interéretacjiK t toku tóch badańI obciążonóch dodatkowo konfliktem 

wówołanóm tzwK „wóborami brzeskimi”I nasiliło się w molsce dążenie do  uwolnienia 

się od rógorów ustanowionóch érzez małó traktat wersalskiK jniej lub bardziej ostro 

stawiana generalizacja Elub likwidacjaF zobowiązań mniejszościowóch bóła sógnałem o 

jednoznacznej wómowieK 

aużó rezonans éodsócanó zwłaszcza érzez éroéagandę niemieckąI ale także 

licznóch rzeczników éraw jednostki i swobód obówatelskich miał séór o szkolnictwo 

niemieckie na dórnóm ŚląskuK Ciągnącó się kilka lat konfliktI w któró zaangażowanó 

też został ptałó qróbunał pérawiedliwości jiędzónarodowejI dotóczół érawa władz 

éolskich do badania narodowościI w tóm stoénia znajomości jęzóka niemieckiego u 

dzieci uczęszczającóch do szkół niemieckichK t końcu NVPM rK doszło też do éacófikacji 

terenów ukraińskichI co odbiło się w iidze głośnóm echemK t raéorcie sérawozdawcó 

oadó érzógotowanóm érzez delegata gaéonii kaotake pato znalazło się wiele 

krótócznóch uwag éod adresem molskiOOK  

Źródłem szczególnej niechęci środowiska ligowego wobec molski bóło 

jednostronne uwolnienie się molski od stosowania artK NO „małego traktatu 

wersalskiego” we wrześniu NVPQ rK aemonstracójnó charakter tej rezógnacjiI której 

towarzószóło oczekiwanie na generalizację sóstemu ochronó mniejszości lub jego 

likwidację wzmógł krótókę molskiI także w międzónarodowóm środowisku 

filoligowómI skłaniającóm się Ezwłaszcza w kontekście antóżódowskich kaméanii w 

hitlerowskich kiemczechF do éogłębienia i rozszerzenia ochronó wszelkich 

mniejszościK aokładnie odwrotne oczekiwania dominowałó w molsceI w której rosłó 

érzekonania o sile i wielkości kraju zdolnego samodzielnie ułożyć relacje z 

największómi sąsiadamiI wówołującómi éowszechne obawó w buroéie i świecieK t tej 

atmosferze stałe érzówołówanie molski érzed „sąd” genewski w charakterze 

oskarżonego nie licowało z jej éozócją międzónarodowąOPK 

                                                
 OO qóm usilniej éowróciła Eforsowana zwłaszcza érzez gruéó związane z niemieckim ruchem 
éroligowómF  idea utworzenia w molsce urzędu czó komisarza do séraw mniejszościowóchK jarszałek 
miłsudski chciał się nawet na to zgodzićI ale zastrzegłI że „mianuje tóm komisarzem ówczesnego ministra 
séraw wewnętrznóch genK pkładkowskiego”I éorK g BeckI lstatni raéortI sKQNLQOK 

OP Charakteróstóczne i znamienneI że Żódzi z molski nie znaleźli éowodów do korzóstania z 
éroceduró ustanowionej w istotnej części dla ich ochronó érzed nacjonalizmem éolskimK mozostaje 
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bwolucji érowadzącej do tego towarzószółó brzemienne w skutki faktó jak 

deklaracja éięciu mocarstw z NN grudnia NVPO rK o równouérawnieniu kiemiec w 

zbrojeniachI érzejęcie władzó w kiemczech érzez narodowóch socjalistówI a zwłaszcza 

séoró wokół éaktu czterechI które zawierałó éonownie wórażoną groźbę oéuszczenia 

iigi jako organizacji dla molski bezwartościowejOQK 

aokonującó się w éolitóce éolskiej érzełom obejmującó lata NVPOLNVPQ éolegał 

także na tómI że uskuteczniono kilkakrotnie odkładaną decózję zmianó na stanowisku 

sekretarza generalnegoK goseéh Avenol – nastęéca sir bK arummondaI funkcjonującó od 

kilku lat jako jego zastęécaI sómbolizował do éewnego stoénia éolitókę éaństwaI z 

którego  éochodziłK  jinK  Beck  niechętnieI  a  nawet  wrogo  uséosobionó  wobec  crancjiI  

nie krół lekceważenia wobec nowego szefa pekretariatu iigiK ala niego bóła to „marna 

figura balansująca w lokajski séosób międzó érzedéokojami éaru wielkich mocarstw 

bez liczenia się nawet z minimalnómi konwenansamiI jeśli już nie z éisanómi zasadami 

maktu”ORK Adekwatnie do tego nastawienia éostęéował ówczesnó stałó delegat w 

denewieI któróm od OO listoéada NVPQ rK bół qótus homarnickiOSK 

pzczególnie negatównie środowisko genewskie oceniało żóczliwość molski 

wobec tłochI które O éaździernika NVPR rK zdecódowałó się dochodzić swóch 

iméerialnóch racji naéadając na btioéięK wrazu aktównó udział molski w ligowóch 

sankcjach érzemienił się w „zrozumienie” dla aktównej éolitóki włoskiejK Andrzej 

Bartnicki nazwał „niewóbaczalnóm błędem” wósunięcie się érzed ligowó szereg 

éoérzez zniesienie OT czerwca NVPS rK jako éierwsze éaństwo euroéejskie – sankcji 

antówłoskichK  kiechlubną też rolę odegrał delegat  molski  w  czasie  dóskusji  na  temat  

unieważnienia mandatu btioéii jako członka iigiI twierdzącI że zajęcie tego éaństwa 

                                                                                                                                          
faktemI że do denewó z obszaru éaństwa éolskiego żadne skargi Żódów nie nadeszłó J éorK gK ŻarnowskiI 
molska a międzónarodowó sóstem ochronó mniejszości NVNV–NVPQI wW ptudia z najnowszej historii 
kiemiec i stosunków éolskoJniemieckichI redK pK pieréowskiI  moznań NVUSI sK OOUX szerzej zobK mKinK pK 
pieréowskiI jniejszość niemiecka na tle aktówności mniejszościowej iigi karodówI wW 
molskaJmolacóJmniejszości narodoweK oedK tK trzesińskiI trocław NVVOI sK TT i nK 

OQ wobK AKjK BrzezińskiI tarszawa – maróż – denewaK pojusz éolskoJfrancuski a éroblem 
rozbrojenia w dwudziestoleciu międzówojennómI Łódź NVVSI sK NPRK 

OR gK BeckI lstatni raéortI tarszawa NVUTI sK QOX éodobną wómowę ma éraca gK BarrosaI 
Betraóal from tithinK goseéh AvenolI pecretaróJdeneral of the ieague of kations NVPPJNVQMK kew 
eaven and iondon NVSVK 
 OS aominujące wśród éolskich dóélomatów skuéionóch wokół minK Becka érzekonanie o 
kończącej się roli iigi karodów uwóéuklił sekretarz ministra maweł ptarzeńskiI któró w odniesieniu do 
NVPS rK naéisałI że iiga weszła „w stan éowolnego konania” –mK ptarzeńskiI qrzó lata z BeckiemI 
tarszawa NVVNI sKOMK 
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érzez tłochó rozstrzóga sérawę na zasadzie faktów dokonanóchOTK lwo wósuwanie się 

„érzed szereg” miało miejsce w sérawie ewidentnie niechlubnej i łatwej do 

zaklasófikowaniaI także érzez fakt ustanowienia érzez iigę Ede facto RP éaństwaF 

antówłoskich sankcji goséodarczóchK molska wzięła na siebie odium za nieéowodzenieI 

które sérokurowałó mocarstwaI rówalizujące międzó sobą o włoskiego éartneraK w 

éodobną sótuacją mieliśmó do czónienia w NVPU rKI kiedó w jonachium mocarstwa 

zgodziłó się na rozbiór CzechosłowacjiI a molska éoséiesznie zajęła waolzie OUK 

w jednoznacznie negatówną oceną środowiska genewskiego séotkała się molskaI 

która uchóliła się od éotęéienia gaéonii z éowodu agresji na Chinó w NVPT rK moza 

wszóstkim znalazła się we wséólnóm froncie z kiemcami i tłochamiK kadto jeszcze 

rozważanąI niewielką éomoc iigi dla Chin o charakterze humanitarnóm minK 

homarnicki éroéonował urzeczówistnić za éośrednictwem jiędzónarodowego 

Czerwonego hrzóżaK modobne érzókładó zawiodłó érofK qeresę hulak do stwierdzeniaI 

że éolitókę molski tego czasu można określić jako „wómierzoną w iigę karodówI 

éojmowaną jako emanację wielkich mocarstw”K warazem w owóm dóstansowaniu się 

molski od denewó dostrzega „érzekonanie o swej mocarstwowości”OVK 

aoświadczenia mijającej w NVPU rKI kolejnej kadencji udziału molski w éracach 

oadó iigi bółó na tóle negatówneI że bez większóch oéorów minK Beck zadecódował o 

rezógnacji z ubiegania się o reelekcjęK w  ligowej éerséektówó érzestał ważyć 

dominującó w NVOS rK motów za érzóznaniem molsce tzwK miejsca éółstałego w oadzie 

iigi w związku z éojawieniem się kiemiec w denewieK qómczasem érzez lata NVPQJ

                                                
OT wobK AK BartnickiI mierwszó frontI sK OQO i nKX pK pieréowskiI ptosunki éolskoJwłoskie NVNU–

NVQMI tarszawa NVTRI sK  QOM i nK 
 OU ao obszernej dokumentacji obrazującej aktówność éolską wobec Czechosłowacji na 
érzełomie lat NVPULPV EnéK érace eK Batowskiego czó gK hozeńskiegoF można dorzucić kaméanię 
érowadzoną érzez  „dazetę molską” J organ lbozu wjednoczenia karodowegoK Aż do érzełomu 
kwietniaLmaja NVPV rK z aérobatą wórażała się ona o éolitóce kiemiecK geśli Anschluss bół traktowanó 
jako sérawa wewnątrzniemieckaI to już rozważania o érzószłości Czechosłowacji érowadzone jesienią 
tegoż roku cechowało zrozumienie dla niemieckiego éunktu widzeniaK NU września NVPV rK naéisanoW 
„honceécja czechosłowackiego éaństwa narodowego w jego obecnóch granicach bóła złudzeniemI 
któremu można bóła się mamić doéótóI doéóki w kiemczech nie doszedł do władzó eitlerI któró 
zdecódowałI że wózóska rzucone érzez  tilsona hasło samostanowienia narodów”K tatek ten obecnó w 
różnóch wariantach érzóbierał nierazI néK R éaździernika NVPU rK formę groźbó całkowitego unicestwienia 
Czechosłowacji bo „éoza doniosłóm i bardzo złożonóm éroblemem rewindókacji węgierskich éozostaje 
zagadnienie samostanowienia narodu słowackiego i ludności zamieszkującej ouś modkaréacką”K kad 
tómi ciemnómi dla losu Czechosłowacji érognozami utrzómówał się stan naéięcia w séołeczeństwie 
éolskimI bo „ waolzie broczó krwią” 

OV qK hulakI molska wobec iigi karodów w latach NVPRJNVPSIwW molska wobec idei integracji 
euroéejskiej w latach NVNU–NVQRI redK jK tojciechowskiI qoruń OMMMI sK OV i QOK  
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NVPR oddaliłó się nadzieje na éowrót kiemiec do denewóPMK w drugiej stronó éo 

różnóch inicjatówach molskiI interéretowanóch jako nieérzójazne wobec iigi liczba 

oddawanóch głosów za éolską kandódaturą wókazówałó tendencję malejącąK geśli w 

wóborach w NVOV rK oéowiedziało się za nią RM delegacji na RP uczestniczące w tej sesji 

wgromadzenia Eéodobnie w NVPO rKFI to już w NVPR rK bóło séoro mniej J QO na RQ 

głosującóchK mótanie o kierunki tej tendencji – zważówszó na tajnó charakter 

głosowania oraz znaną samodzielność EniesubordónacjęF niektóróch delegatów EnéK z 

Ameróki ŁacińskiejF wobec instrukcji rządowóch – niewątéliwie towarzószóło decózji 

o rezógnacji molski z érac w oadzie iigiK wnamienna wszakże jest éowzięta już w 

końcu NVPR rK inicjatówa w sérawie zmianó sóstemu wóboru do oadóK Chodziło o toI 

abó molskaI która bóła już czterokrotnie wóbierana do oadó znaczną większością 

głosówI w kolejnej turze érzóéadającej w NVPU rK została wóbrana zwókłą większością 

głosówI a nie OLPK moseł Belgii gacques aavignion  w rozmowie na ten temat Q stócznia 

NVPS rK z qadeuszem dwiazdoskim J ówczesnóm wicedórektorem deéartamentu 

éolitócznego – zadał éótanieI czó molska nie uznaje ewentualności „nie wóbrania jej do 

oadó?”K aórK dwiazdoski oświadczółI że „udział molski w oadzie jest conditio sine qua 

non naszej wséółéracó z iigą”PNK Bardzo jasna deklaracjaK 

t atmosferze wówołanej niechęcią iigi do zajęcia się sótuacją Austrii i 

AuschlussemPOI a zwłaszcza wnioskami éłónącómi z konferencji w jonachiumPP 

éojawiła się kolejna wómowna decózja éolska o likwidacji aelegacji om w denewieK 

gej koméetencje zostałó érzekazane konsulatowi generalnemu utworzonemu N listoéada 

NVPU rK kegatównie ocenianó érzez wrogów éolitócznóch qótus homarnickiPQ objął 

stanowisko éosła nadzwóczajnego i ministra éełnomocnego w pzwajcariiK 

                                                
 PM wobK mKinK pK ŻerkoI kiemiecka éolitóka zagraniczna NVPPJNVPVI moznań OMMRK  
 PN aokument udostęénionó érzez érofK pK ŻerkoI któró éracuje nad kolejnóm tomem molskich 
aokumentów aóélomatócznóch za rok NVPSK 

PO wobK mKinK pK pieréowskiI iiga karodów a Auschluss oraz AK puééanI aie ealtung molens zum 
AuschlussI wW w dziejów Austrii i stosunków éolskoJaustriackichI redK wK qomkowskiI Łowicz OMMMK 
 PP wobK mKinK wK iandauI gK qomaszewskiI jonachium NVPUK molskie dokumentó dóélomatóczneI 
tarszawa NVURK 

PQ  ka éosiedzeniu homisji péraw wagranicznóch oadó karodowej w iondónie T listoéada NVQM 
rK mówionoI że qótus homarnicki będąc delegatem om w iidze karodów wsławił się „éublicznómi 
wóstąéieniami érohitlerowskimiI érofaszóstowskimiI antódemokratócznómi i éaraliżującómi wszelkie 
éoczónania iigi karodówI w kierunku umocnienia wséółéracó międzónarodowej”I cótK za tK 
jichowiczI bwolucja stanowiska molskiI sK OM 
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jinK Beck Q listoéada tegoż roku oświadczół dórektorom deéartamentów jpwI 

że „iiga karodów umarłaK gednocześnie z nią skoméromitował się w séosób gwałtownó 

tzwK sóstem francuski w buroéie tschodniejI jak również skuteczność kombinowanóch 

wóstąéień francuskoJangielskichI któróm na tle iigi chciano nadać charakter zbliżonó 

do wóroków tróbunału międzónarodowego”PRK 

gakkolwiek za éozócję międzónarodową iigi  karodów oraz jej ogólne 

usótuowanie w ówczesnóm świecie odéowiadają érzede wszóstkim mocarstwaI to 

jednak także éaństwa średnie i mniejsze miałó swój w tóm udziałK molska czasów 

BeckaI skoncentrowana na relacjach bilateralnóch nie musiała – jak naéisał taldemar 

jichowicz – demonstrować „lekceważenia iigi karodów oraz stosowania na gruncie 

genewskim éolitóki gestówI które osłabiałó jej autorótet”PSK 

w drugiej stronó dokładnie odwrotne éostęéowanie minK Benesza i 

CzechosłowacjiI uznanej éowszechnie za silnie związaną z filozofią ligową i 

zabiegającą o jej wósoki autorótet i efektówność międzónarodowego działaniaPTI nie 

uchroniło érzed koméromitującą ówczesnó świat konferencją monachijskąI będącą 

dokładną antótezą iigiK t tóm widzeniu éroblemu miał rację minK Beck oświadczając Q 

listoéada NVPU rK dórektorom deéartamentów jpwI że „iiga umarła”K gego wrogowie i 

adwersarze skuéieni w rządzie om na obczóźnie dóskutowali O stócznia NVQM rK wniosek 

o éostawienie minK Becka érzed tróbunałem stanu za éolitókę zagraniczną érowadzoną 

niezgodnie z interesami éaństwaI w tóm „inicjatówó w iidze karodówI które szkodziłó 

dobremu imieniu molskiI osłabiałó iigę karodów i érzóczóniłó się do wzmocnienia 

kiemiec”PUK 

gak zauważył taldemar jichowicz z realizacji tego wniosku zrezógnowano 

wobec „niestosownej éoró wojennej”PVK kiewątéliwie też raczej nieséodziewana śmierć 

Becka w NVQQ rKI jak również innó niż érzewidówano w NVQM rK rozwój sótuacji 

wojennej i międzónarodowej zdjął z wokandó rządu éolskiego w iondónie zadanie 

osądzenia działalności minK BeckaK eistorócó zaśI éozostają wcale nie mniej rozbieżni 

                                                
PR aiariusz i qeki gana pzembekaI iondón NVTOI tK fsI sK PQMK 
PS tK jichowiczI molska a iiga karodów w dobie ostatniego krózósu ENVPR–NVPVFI wW 

jiędzómorzeK molska i kraje buroéó ŚrodkowoJtschodniej ufu–uu wiekuI tarszawa NVVRI sK PQNK 
PT morK néK AK bssenI molitóka Czechosłowacji w buroéie Środkowej w latach NVNU–NVPOI 

hraków OMMSX ptosunki éolskoJczechosłowackie NVPO–NVPV w relacjach dóélomatów ff 
ozeczóéoséolitejI  oéracK pKjK kowinowskiI Łódź OMMSK 

PU mrotokołó z éosiedzeń oadó jinistrów ozeczóéoséolitej molskiejI oéracK tK oojekI tK fI 
hraków NVVQI sK NQUK 
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w ocenie działalności minK BeckaI a z nim i molskiK w zawężonejI ale zarazem dość 

szerokiej éerséektówó iigi karodów ocena éolskiej éolitóki międzónarodowej okresu 

zdominowanego érzez minK Becka wóéada negatównieK hontrastuje z czasemI w 

któróm sternikiem éolskiej éolitóki zagranicznej bół August waleskiK Całó éroblem 

jednak w tómI że jego czasI lata dwudzieste bółó nieéorównówalne do dekadó 

nastęénejI zarówno z éunktu widzenia dziejów buroéóI jak i iigi karodówK jinK Beck 

starał się „dostroić” swą éolitókę do tendencji wówczas uznawanóch za bardziej 

efektówneI ale kłócącóch się z fundamentami ukształtowanómi u érogu okresu 

międzówojennegoK qo jeden z éowodówI że aktówność molski na forum genewskim 

bóła tam oceniana krótócznie i lokowana wśród jej wrogówK jówiło się nawetI co nadal 

éobrzmiewa we wséółczesnej éublicóstóce rosójskiejQMI że éo wójściu kiemiec z iigi w 

NVPP rK molska érzejęła w denewie reérezentowanie jej interesówK qrudno o bardziej 

dosadne zaszeregowanie roli molski w éolitóce międzónarodowejI w tóm i  iidze 

karodówI nawet jeśli sugeruje je wséółczesnó éolitolog rosójskiI éowodowanó 

niechęcią do argumentacji docierającej do niego za éośrednictwem éoéularnóch 

mediówK dorzejI że éodobne éoglądó éobrzmiewają także w éublicóstóceI a nawet 

historiografii innóch sąsiadów molskiK aotóczó to całego międzówojennego czasuI z 

walką o granice na czeleK gednak silniejsze emocje towarzószą wódarzeniom drogiego 

dziesięcioleciaI kiedó éolitókom éolskim wóznaczającóm rótm żócia 

międzónarodowego towarzószóła chęć „gró”  w éierwszej lidze euroéejskiejI gdzie 

miejsca bółó ściśle reglamentowane z ujawnianą jedónie Ei to okresowoF labilnością 

WłochK qómczasem  wszóstkie Eéoza geoéolitókąF elementó éolskiej rzeczówistości 

éolitócznejI séołecznoJgoséodarczej i wojskowej lokowałó ją w drugim szeregu „bez 

érawa decódującego głosu na forum międzónarodowóm”QNK 

 
mrofK zwK ptanisław pieréowski z rAj jest autorem kilkuset érac dotóczącóch historii 

éowszechnej EmK inK jiędzó wojnamiI O volKI moznań  NVVUI NVVVI iiga karodówNVNVJNVOSI lssolineum 
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 QM mrzeczótać to można w gazecie „ousskaja iinia” O września OMMV rK Ecót za AngoraI nr 
PTENMMQF z NP września OMMVI sKTNF gdzie uwóéuklonoI że „molska solidarózowała się z wszóstkimi 
niemieckimi żądaniamiK ao wiosnó NVPV rK kiemcó i molska bółó sojusznikami”K oozéowszechniona 
sugestiaI że układ z NVPQ rK zawierał tajne klauzule éotwierdza „zagarniecie érzez molaków CieszónaK Bół 
to jawnó akt agresji érzó czóm éikanteria sótuacji éolega na tómI że zajęcie érzez kiemcó pudetów bóło 
mimo wszóstko ustalone éodczas konferencji w jonachiumI gdzie gwarantami bółó Anglia i crancjaK 
molacó nie użóli nawet takiego érawnego wóbieguK lni éo érostu weszli i zabrali”K 
 QN AK tósockiI qajemnice dóélomatócznego sejfuK tarszawa NVTQI sKNPOK 
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OMMTFI molski Eazieje molski w uu wiekuI wséólnie z pK ŻerkoI moznań OMMOF i „stókowej” EmKinK molska 

na tle érocesów rozwojowóch buroéó w uu wiekuI redK i wséółautorI moznań OMMO – dostęéne także na 

stronieW tBCKéoznanKélFK 

 


