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Zagadnienie Kresów Wschodnich w myśli politycznej Włodzimierza Bączkowskiego1 

 

Obszar zainteresowań polską myślą wschodnią zajmuje w publicystyce Włodzimierza 

Bączkowskiego zasadnicze miejsce2. Poszukiwanie kompromisu na rzecz rozstrzygnięcia 

nadrzędnego dylematu, jakim było zagadnienie narodowościowe II Rzeczpospolitej, wymagało 

od badacza zagadnień wschodnich, poznania rzeczywistości politycznej na obszarze 

rywalizacji dwóch koncepcji państwa – nacjonalistycznej i wspólnotowej. Nakreślenia 

wymagały zarówno związki przyczynowo-skutkowe leżące u podstaw ruchów narodowych, jak 

też analiza zależności aksjologicznych między państwem i narodem politycznym. Na przedmiot 

tych rozważań wybrał Bączkowski Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej.  To na rubieżach 

państwa skupiały się jak w soczewce, nierozwiązane problemy narodowościowe i wyznaniowe.  

W obliczu zbliżającej się międzynarodowej rozgrywki zbrojnej, to Kresom należało poświęcić 

najwięcej uwagi3.  

  Niebagatelny wpływ na poglądy Bączkowskiego wywarło osobiste doświadczenie 

Sybiraka - zakorzenionego emocjonalnie w kulturze Orientu a jednocześnie zaznajomionego z 

tragicznym losem „narodów uciśnionych przez rosyjskiego kolosa”. Fakt ten czynił go 

szczególnie predestynowanym do roli propagatora polityki liberalnej wobec mniejszości 

narodowych, pomimo pejoratywnej oceny takiego rozwiązania, wystawionej z czasem przez 

obóz piłsudczykowski, z którym był związany4. Nie przypadkowo, niezbędną „dla 

zapoczątkowania dyskusji politycznej nad przyszłością Ziem Wschodnich” konceptualizację 

 
1 Autor analizując myśl polityczną Włodzimierza Baczkowskiego, skupił się na publicystyce zamieszczonej 

na łamach „Biuletynu Polsko-Ukraińskiego” z lat 1932-1935. 
2 Włodzimierz Bączkowski (1905-2000), publicysta, sowietolog, działacz prometejski, urodzony na stacji 

kolejowej Bajkał, pracownik Instytutu Wschodniego w Warszawie, współzałożyciel Orientalistycznego Koła 

Młodych, redaktor „Wschodu”, „Biuletynu Polsko-Ukraińskiego”, „Problemów Europy Wschodniej”, pracownik 

Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Maszynopis życiorysu Bączkowskiego, znajduje się w zasobie 

archiwalnym Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce: Archiwum Włodzimierza Bączkowskiego 1912–1996, 

Zespół Archiwalny nr 132/35, s. 1; Por.: J. Giedroyć, Włodzimierz Bączkowski, „Eurazja” 1997, nr 1, s. 89; J. 

Cisek, Świadectwa, tamże, s. 90-91, W. Bączkowski, O wschodnich problemach Polski. Wybór pism, opr. J. 

Kloczkowski, P. Kowal, Kraków 2000, s. 7-28; I. P. Maj, Działalność Instytutu Wschodniego w Warszawie 1926-

1939, Warszawa 2007, s. 154-159, 163-165, 173. 
3 Spośród literatury dotyczącej wiedzy dla badań nad myślą polityczną Włodzimierza Bączkowskiego, 

należy wymienić następujące publikacje: J. Cisek, Tylko razem. Włodzimierz Bączkowski i „Biuletyn Polsko-

Ukraiński”, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, Nr 5–6 (88–89) maj–czerwiec 2008, s. 76-83; P. Eberhardt, 

Twórcy polskiej geopolityki, Kraków 2006, s. 187-201; J. Kloczkowski, Jak rozwiązać spór polsko-ukraiński? 

Publicystyka Włodzimierza Bączkowskiego z lat trzydziestych, [w] Narody i historia, red. A. Rzegocki, Kraków 

2000, s. 207-238; B. Rutkowski, Włodzimierz Bączkowski – publicysta, „Nowy Prometeusz”, Nr 7, Kwiecień 2015, 

s. 93-101. Myśl polityczna Bączkowskiego została wykorzystana w monografii obozu piłsudczykowskiego 

autorstwa Prof. Waldemara Parucha: W. Paruch, Myśl Polityczna obozu piłsudczykowskiego, Lublin 2005. 
4 J. Cisek, Tylko razem…, s. 78; ; P. Eberhardt, dz. cyt., s. 188. 
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myśli politycznej, zamieścił Bączkowski na łamach organu prasowego myśli prometejskiej - 

„Biuletynu Polsko-Ukraińskiego” (dalej „Biuletyn”) 5. W ruchu prometejskim – działającym na 

rzecz rozbicia imperium sowieckiego - upatrywał jego redaktor gwarancji bezpieczeństwa 

Rzeczpospolitej na Kresach6. 

Kognacja kulturowa, naznaczona trudnymi doznaniami okresu rewolucji bolszewickiej 

poddawała redaktorowi „Biuletynu” identyfikację źródła zagrożenia wypływjącego dla polskiej 

racji stanu na wschodzie. Przyczyn nierozwiązania kwestii narodowościowych doszukiwał się 

w przedrozbiorowej przeszłości, napiętnowanej „egoizmem szlachty” i „fatalnej polityce 

kresowej”. Kryzys stosunków narodowościowych i wyznaniowych – jak podkreślał – 

utożsamiać należało z bezpośrednią przyczyną upadku Polski. Paradoksalnie, podnoszona 

przez Rosję wykładnia moralnego prawa do interwencji w Polsce, wynikała więc ze słabości 

militarnej kraju i „nierozsądnej polityki zagranicznej, w tym szczególnie wschodniej”7. 

Bączkowski ubolewał, że w Polsce Odrodzonej popełniane są te same błędy: egoizm 

szlachty zastąpił „endecki egocentryzm” a polityka wschodnia „nadal kuleje i wygląda o wiele 

gorzej, niż u schyłku pierwszej Rzeczpospolitej”. Podkreślał, że ujednoliceniu orientacji 

ideowo-programowej mniejszości narodowych na Kresach nie sprzyjała już „atrakcyjność 

kultury polskiej” a wśród Kresowian coraz większy odsetek stanowią pesymiści, niewierzący 

w sanację polityki narodowościowej państwa. Powodu takiego stanu rzeczy należało upatrywać 

we wzmożonej aktywności „prądów nacjonalizmu integralnego, który potęguje niekorzystny 

układ współczesnych stosunków polsko-kresowych”8.   

Zdaniem Bączkowskiego źródeł fiaska polityki mniejszościowej nie można doszukiwać 

się jedynie w hasłach obozu narodowego, czy też negatywnie postrzeganych przez państwo 

odmiennych koncepcjach politycznych. Niewłaściwą wydaje się również percepcja 

rzeczywistości politycznej postrzegana przez obóz piłsudczykowski – szczególnie w aspekcie 

 
5 A. Chojnowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939, Wrocław 

1979, s. 185-186; F. Jussis-Gończyńsski, Biuletyn Polsko-Ukraiński (1932-1938) – prometejski projekt Oddziału 

II Sztaby Głównego Wojska Polskiego, [w:] Na z góry upatrzonych pozycjach, B. Międzybrodzki, M. Gajda, K. 

Fudalej, M. Przeperski (red.), Warszawa 2011; I. P. Maj, dz. cyt., s. 113, 144-146. 
6 W realiach politycznych II Rzeczpospolitej, koncepcja prometejska zakładała współpracę polityczną z 

mniejszościami narodowymi i etnicznymi dawnej Rosji, skierowaną przeciwko polityce imperialnej ZSRR. Myśl 

prometejska - propagująca ideę podziału imperium rosyjskiego w oparciu ruch narodów ujarzmionych - pojawia 

się w tekstach wielu autorów, szczególnie tych, którzy bezpośrednio związani byli z ruchem prometejskim. Jak 

dotąd, oprócz monografii Sergiusza Mikulicza (S. Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, 

Warszawa 1971), nie ukazało się pełne, rodzime opracowanie ruchu prometejskiego. Szerokie spektrum 

publicystyki historycznej, dotyczącej tego zagadnienia odnajdziemy na kartach czasopisma „Nowy Prometeusz” 

wydawanego od grudnia 2010 r. (numer sygnalny 0/2000) przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu 

Warszawskiego. 
7 W. Bączkowski, Wstęp, [w:] U źródeł upadku i wielości (dalej U źródeł…), Warszawa 1935, s. 7-9.  
8 Tamże, s. 7 
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wroga publicznego – utożsamiającej postulaty mniejszości z ideami szkodliwymi dla Polski9. 

Konsekwencją wrogiego stosunku władz do przeciwników politycznych były represje, 

stosowane wobec przedstawicieli skrajnych politycznie ugrupowań ukraińskich i białoruskich. 

Bączkowski określa je mianem „niepokojących informacji, docierających z południowo-

wschodnich rubieży”, przybierających postać „nacjonalizmu galicyjskiego przenikającego na 

Wołyń oraz na tereny Podkarpacia”10. Pomimo uzasadnionej konieczności przeciwdziałania 

nacjonalizmom, zastosowanie rozwiązań siłowych stanowiło – w jego mniemaniu - objaw 

słabości i porażkę w poszukiwaniu rozwiązań problemu kresowego. Ten niekorzystny aspekt 

potęgowała, przeprowadzana przez poszczególne rządy akcja dezinformacyjna, fałszująca 

prawdziwy obraz pogranicza, rzekomo wolnego od problemów demograficznych i kryzysu 

politycznego11. 

Propagatorzy myśli prometejskiej - dążąc do rewizji dotychczasowej polityki władz, 

odwoływali się do tradycji umiejętnego rozwiązywania problematyki mniejszościowej w 

Polsce jagiellońskiej, stanowiącej ich zdaniem „przykład tolerancji, nieznanej wśród państw 

zachodnich”.  „Historia – jak twierdził Bączkowski - determinuje władze Rzeczpospolitej do 

odważnego wysiłku w kierunku należytego rozwiązania problematu niepolskich narodowości 

w Polsce”12. Wprawdzie nadzieja na rozwiązanie zagadnienia narodowościowego pojawiła się 

wraz z przejęciem władzy przez piłsudczyków w maju 1926 r,  jednakże zapowiedzi 

rozwiązania tej kwestii nie zostały zrealizowane ze względu na „układ sił politycznych w 

polskiej masie narodowej”, który odsunął te sprawy „na później”13. Tym samym Bączkowski 

daje do zrozumienia, że lansowana w programie politycznym obozu piłsudczykowskiego 

koncepcja konsolidacji państwowej nie zdaje próby czasu i „pogłębia stan choroby drążącej 

Kresy”. Niezbędne jest zatem zainicjowanie nowego modelu tej polityki, gdyż „bez 

przestrzegania zasady równouprawnienia mniejszości narodowych, bez życzliwego 

rozwiązywania tej problematyki – wrogów Rzeczpospolitej będzie przybywać”14. 

 
9 W. Paruch, dz. cyt., s. 385-397. 
10 W. Bączkowski, Wstęp, [w:] U źródeł…, s. 7-8. 
11 Tamże, s. 8. Por.: A. Chojnowski, dz. cyt., s. 201-205. 
12 Złotego środka zapewniającego równowagę stosunków mniejszościowych poszukuje redaktor 

„Biuletynu” w przeszłości a symboliczne odwzorowanie roli Polski na Kresach dostrzega w sztuce. Jednym z 

przykładów miały być freski w stylu bizantyjskim, znajdujące się w ufundowanej przez Władysława Jagiełłę 

kaplicy Trójcy Świętej w Lublinie. Przedstawiony na nich król – zwycięzca spod Grunwaldu, symbolizuje potęgę 

polityczną i militarną państwa polskiego, która przenika kulturę Wschodu. W. Bączkowski, U źródeł wielkości i 

upadku, „Biuletyn Polsko-Ukraiński” (dalej „BP-U”), R. IV, Nr. 13 (100), Warszawa, 31 marca 1935, s. 140. Por.: 

J. Cisek, Tylko razem…, s. 78. 
13 Zgodnie z ideologią Obozu Zjednoczenia Narodowego, państwo było w stanie zaakceptować jedynie 

związek mniejszości narodowych z kulturą polską.  J. Majchrowski, Silni, zwarci, gotowi, Myśl polityczna Obozu 

Zjednoczenia Narodowego, Warszawa 1985, s. 122. 
14 W. Bączkowski, Wstęp, [w:] U źródeł…, s. 9. 
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Problematyka kresowa – zgodnie z podstawami doktrynalnymi piłsudczykowskiej 

koncepcji równowagi w polityce zagranicznej - została przez Bączkowskiego umiejscowiona 

w szerszym kontekście sytuacji międzynarodowej, naznaczonej kryzysem systemu wersalsko-

lokarneńskiego15. Jego zdaniem, skomplikowane położenie geopolityczne, spowodowało 

przesunięcie granic Polski „kosztem dostatniego Zachodu na rzecz obcego i nieprzyjaznego 

Wschodu”. Kraj stanął przed alternatywą „powolnej śmierci albo nieustannej walki. Ta 

alternatywa z biegiem czasu potęgowała swą wymowę”. Wbrew przyjętej przez zwolenników 

Marszałka, hierarchizacji zagrożeń na rzecz wyeksponowania prawdopodobnego konfliktu 

militarnego z Rzeszą Niemiecką, Bączkowski akcentował przede wszystkim konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa państwa od wschodu. Zauważał, że w relacjach z zachodem 

skupiamy się na łatwiejszym zadaniu – polityce obrony swego stanu posiadania, na wschodzie 

tymczasem mamy do czynienia z koncepcją ofensywną, której charakter wymuszony jest 

problematyką narodowościową. „To Wschód – jak twierdził - powinien być źródłem 

wyrównywania naszych historycznych strat w konfrontacji z Zachodem” 16. 

Uzasadniając swoje racje Bączkowski ponownie odwoływał się do argumentacji 

historycznej. Imperatyw upadku pierwszej Rzeczpospolitej łączył z nierozwiązaną kwestią 

narodowościową, która przybierała oblicza: wojen kozackich, samowoli magnackiej na 

Kresach, braku równouprawnienia Cerkwii prawosławnej i Kościoła greckokatolickiego. Z 

kolei poprawne relacje na pograniczu, miały przysparzać obrońców sprawy polskiej wśród 

lokalnych elit: „Nasze zwycięstwa na Zachodzie były w istocie refleksami pomyślności i 

pokoju na Wschodzie”. Jak podkreślał - z klęsk poniesionych w rywalizacji z Niemcami 

mogliśmy podnieść się dzięki „czerpaniu sił pochodzących ze Wschodu a duch Grunwaldu 

polsko-rusko-litewskiego broni nas dotychczas”. Polską racją stanu jest zatem wspieranie 

ugrupowań politycznych skupiających prozachodnich - „mazepińskich” - Ukraińców. To im 

przeciwstawiać należy ukrainizm „bohdanowski” – szafujący „patriotyczną propagandą walki 

z Polską i owiany sztandarami wielkiej prawosławnej Rosji”17. 

Podkreślając znaczenie błędnej polityki narodowościowej Polski szlacheckiej, starał się 

Bączkowski zidentyfikować „posunięcia dodatnie”. „Optycznych wieży orientacyjnych 

państwa polskiego na Kresach” upatrywał w instytucji kościoła Katolickiego – jego organizacji, 

architektury, oddziaływania kulturowego. Niestety, na terenach zlaicyzowanego ZSRR i 

 
15 W. Paruch, dz. cyt., s. 685 
16 W. Bączkowski, Po zgonie Józefa Piłsudskiego, [w:] U źródeł…, s. 15; P. Eberhardt, dz. cyt., s. 189-190. 
17 Tenże, Chmury nad Kresami, [w:] U źródeł…,  s. 57. Por.: A. Chojnowski, dz. cyt., s. 147-154. 
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ogarniętych oddziaływaniem prawosławia, ten walor przestał być atrakcyjny i w ogóle 

widoczny18. 

Bączkowski podkreślał, że źródło polskich imponderabiliów wypływa z ziem 

wschodnich: „Z Kresów  pochodzi większość najwybitniejszych Polaków: tam, w osobach 

Piłsudskiego, Jagiełły, Kościuszki, Traugutta, Mickiewicza, Słowackiego tkwi źródło wielkości 

Polski”. To poglądy Józefa Piłsudskiego w kwestii wschodniej, uznawał za kluczowe a 

najdobitniej odzwierciedlać je miała wyprawa kijowska 1920 r. Kresy zapewniać miały Polsce 

wielkość, zwycięstwo i wyjątkową do odegrania rolę opiekuna narodów wschodnich: „Ster 

nawy państwowej leży na Kresach, właśnie tam u jakiegoś tajemniczego wirującego ośrodka, 

akumulującego energię jutrzejszych wulkanów nadludzkiej potęgi ducha, zdolnego Polskę na 

Chrystusa czy na Przywódcę Narodów świata pasować”19.  

Myśl polityczna redaktora „Biuletynu Polsko-Ukraińskiego”, w dużym stopniu 

ukształtowana była przez piłsudczykowski model zależności między państwem a 

społeczeństwem. Czerpiąc inspirację z publicystyki prof. Stanisława Estreichera20, Bączkowski 

wyodrębniał cechy konstruujące strukturę społeczną w Polsce. Wskazując na dwoistość 

charakterologiczną społeczeństwa przyporządkował je do dwóch kategorii -  zachodniej i 

kresowej, przy czym każdej z nich starał się przypisać pozytywne i negatywne cechy. 

„Umiarkowanemu i kompromisowemu mieszczaninowi”, który nie sprzyja sprawie 

rozwiązania kwestii narodowościowej, przeciwstawiał „przedsiębiorczego, śmiałego i 

nieobliczalnego osadnika z Kresów”, innowatora pozytywnie patrzącego w przyszłość. 

Podzielając poglądy Jana K. Kochanowskiego21, podobnie jak Mariana Zdziechowskiego22, 

podtrzymywał, że związek Polski z Litwą i ekspansja na Wschód wpłynęły destrukcyjnie na 

umocnienie państwowości polskiej. Bezkompromisowość, pełne skrajności cechy typu 

kresowego utrudniały budowę skonsolidowanego państwa z jednym narodem politycznym, 

burząc symbiozę pomiędzy poszczególnymi grupami społeczno-etnicznymi. Nacjonalizm 

kresowy przedkładał dobra poszczególnych narodowości ponad interes państwa,  

 
18 W. Bączkowski, Po zgonie Józefa Piłsudskiego, [w:] U źródeł…, s. 58. 
19 Tamże, s. 19; J. Cisek, Tylko razem…, s. 81 
20 S. Estreicher, Znaczenie Kresów, „Na wschodniej rubieży. Jednodniówka Akademickiego Koła 

Kresowego w Krakowie”, Kraków 1925, s. 4; Tenże, Konserwatyzm krakowski. Wybór Pism, Kraków 2012, 

s.187-189. 
21 J. K. Kochanowski, Polska w świetle psychiki własnej i obcej. Rozważania, Warszawa 1920, s. 272-288. 
22 M. Zdziechowski, Od Petersburga do Leningrada. O końcu historii, Kraków 2009, s. 135; Z. Opacki, 

Marian Zdziechowski a emigracja rosyjska – kontakty, opinie, refleksje, [w:] Emigracja rosyjska. Losy i idee, pod 

red. R. Backer, Z. Karpus, Łodź 2002, s. 251-253. 
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przeciwdziałając rozwojowi kulturalnemu i gospodarczemu mniejszości, partykularyzm 

polityczny23.  

Biorąc pod uwagę doświadczenia historyczne, Bączkowski piętnował przykłady 

przedkładania prywatnych interesów grup nad dobro zbiorowe.  Z jednej strony, Kresy dały 

Polsce Jagiellonów z okresem świetności państwa, z drugiej potężnych magnatów, którzy 

przyczynili się do jej upadku. Obok skromnych dworów Kościuszków, Trauguttów i 

Piłsudskich wyrosły monumentalne pałace targowiczan. Triumf kultury polskiej w XVII w. 

został zniweczony powstaniem Chmielnickiego, które zapoczątkowało okres strat 

terytorialnych na wschodzie i cofanie się na zachód. Na Kresach „złota wolność” przekuła się 

szczególnie wyraźnie w prywatę i anarchię. Stworzyło to podatny grunt na przyszłość dla 

interwencji rosyjskiej. Zależności aksjologiczne między państwem i narodem czyniły ze 

wschodniego pogranicza źródło upadku i wielkości Rzeczpospolitej24.  

Ideowa niechęć przedstawicieli obozu piłsudczykowskiego do antagonistycznych 

podmiotów politycznych, niejednokrotnie znajdowała odzwierciedlenie w publicystyce 

Bączkowskiego. Problemat Kresów Wschodnich w myśli politycznej obozu narodowego 

sprowadzał do poziomu polemiki nad pejoratywną oceną polskiego charakteru narodowego  w 

ujęciu historycznymi i współczesnym.  

Poglądy ideologów endeckich – jego zdaniem - kompromitowały ideę dobra 

Rzeczpospolitej wśród mniejszości narodowych, rozbudzając tendencje rusofilskie nadzieją, że 

pod protektoratem Rosji powstanie niepodległa Ukraina i Białoruś. „40% ugorów na niwie 

państwowej Polski – akcentował Bączkowski - to stanowczo za wiele i albo je zaczniemy 

uprawiać i uczynimy gruntem chociażby trochę bardziej urodzajnym, albo wcześniej czy 

później sami siebie zniszczymy”. Konsekwentnie poddaje krytyce – lansowaną na łamach 

„Myśli Narodowej”  – koncepcję apoteozy szlachty, jako czynnika gwarantującego ciągłość 

historyczną, rzekomego fundamentu tradycji i kultury polskiej25. Przechodząc do oceny 

współczesnych dziejów - odwoływał się do wystąpień politycznych najbliższych 

współpracowników Józefa Piłsudskiego26. Podkreślał rolę ustabilizowanego systemu 

politycznego opartego na konstytucji kwietniowej, silnej i samodzielnej armii oraz wolności 

słowa, przekuwanej na rzecz wyższych – propaństwowych celów. Cytując słowa Adama 

Skwarczyńskiego: „Polska albo będzie państwem silnym, albo stanie się żerowiskiem 

 
23 W. Bączkowski, U źródeł upadku i wielkości, [w:] U źródeł…, s. 20-21. 
24 Tamże s. 21-22. Por.: J. Cisek, Tylko razem…, s. 79; P. Eberhardt, dz. cyt., s. 188-189.  
25 W. Bączkowski, U źródeł upadku i wielkości, [w:] U źródeł…, s. 25. 
26 Bączkowski odwoływał się często do przemówień Bogusława Miedzińskiego. Por.: D. Malczewska-

Pawelec, Bogusław Miedziński: (1891-1972): polityk i publicysta, Łódź 2002, s. 144-145. 
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sąsiadów”, ubolewał jednocześnie, że z przywilejów korzystają jedynie Polacy27. Tymczasem 

– jak pisał na łamach „Biuletynu” - mniejszości narodowe traktowane są zgodnie z analogią 

historyczną, „podtrzymywaną przez endeków, w myśl antysemickich haseł oraz tajemniczego 

i nieodgadnionego rusofilizmu”28. 

Zarzuca Bączkowski formacji Romana Dmowskiego sympatie narodowo-socjalistyczne 

i współdziałanie na rzecz antysemickiej propagandy nazistów. Konsekwentnie wskazuje 

również na rozłam, jaki pojawiał się w szeregach tego ugrupowania, którego przejawem była 

krytyka poglądów germanofilskich, „czyniąca zbieżnymi interesów polsko-żydowskich w 

obliczu największego zagrożenia, jakim jest Rzesza Niemiecka”29.  Bączkowski podkreślając 

znaczenie przeobrażeń politycznych w Europie, upadku dotychczasowego systemu 

bezpieczeństwa, uznaje ten czas za najdogodniejszy do rozwiązania problemu żydowskiego, 

gdyż „w obliczu fali antysemityzmu w Niemczech, Żydzi napraszali się na sojusz z Polską”30.  

W odniesieniu do źródeł postrzegania rzeczywistości politycznej na Kresach w 

publicystyce ideologów obozu narodowego, kontestuje Bączkowski myśl polityczną Romana 

Dmowskiego, wyrażoną na łamach prasy endeckiej. Ignorowanie roli ZSRR, jako czynnika 

zagrażającego niepodległości Polski - stawia Dmowskiego po stronie kół rusofilskich.  

Bączkowski wskazuje przy tym na analogię do tych z elementów programu politycznego 

endecji, które nakierowane były na kwestię ukraińską. Odrzucenie przez Narodowych 

Demokratów piłsudczykowskiego programu ładu narodowo-etnicznego na Kresach, wynikać 

miało więc z „ukrytej sympatii dla Rosji”. W konsekwencji, z uwagi na  konieczność 

zapewnienia normalizacji stosunków z ZSRR, zagadnienie ukraińskie usuwane jest na drugi 

plan. Rozpatrywanie czynnika ukraińskiego, w aspekcie „naturalnego sojuszu”, pojawia się 

jedynie w rozważaniach ewentualnego konfliktu zbrojnego na wschodzie31.  

Szczególnie intensywnie polemizuje Bączkowski z tezami zamieszczonymi w publikacji 

Dmowskiego Świat powojenny a Polska (1931 r.). Silną Rosję uważa przywódca endeków za 

lepszego sąsiada dla Polski od „słabej” - porównywalnej z „międzynarodowym domem 

publicznym” - Ukrainy. Taką paralelę uważa Bączkowski za niedopuszczalną i szkodliwą: 

 
27 A. Skwarczyński, Doświadczenia społeczne a konstytucja, „Droga” nr 1, 1934,. s.1-7. 
28 W. Bączkowski, U źródeł upadku i wielkości, [w:] U źródeł…, s. 38-39; J. Cisek, Tylko razem…, s. 81 
29 K. L. Koniński, Zdrowa reakcja i zmącona reakcja, „Gazeta Literacka”, nr 10, r. IV,  lipiec 1933, s. 

185-187 
30 T. Hołówko, Przemówienie w sprawie Kresów z 9.02.1931 r., [w:] Tadeusz Hołówko o demokracji, 

polityce i moralności życia publicznego, Warszawa 1999, s. 262. Por.: W. Bączkowski, U źródeł upadku i 

wielkości, [w:] U źródeł…, s. 40; A. Chojnowski, dz. cyt., s. 135-139. 
31 W. Bączkowski, U źródeł upadku i wielkości, [w:] U źródeł…, , s. 41; O. Grott, Kresy południowo-

wschodnie w myśli Narodowych Demokratów lat okupacji, [w:] Polityczne, religijne i kulturalne aspekty sprawy 

polskiej na Kresach Wschodnich, pod. red. B. Grott, Kraków 2009, s. 132-135; W. Paruch, dz. cyt., s. 385; J. 

Kloczkowski, dz. cyt., s. 223. 
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„Jakie to wychowawcze wpływy – zapytuje - wywarła Rosja na Polskę?”. Odczytuje te słowa, 

jako „przeraźliwy objaw metafizycznego rusofilstwa”, najlepiej służącemu wypełnianiu celów 

politycznych Rosji niż jakakolwiek antypolska propaganda32. Jej efekty – zdaniem 

Bączkowskiego - szczególnie widoczne są na Kresach, gdzie „przekonuje się najupartszych, że 

Polska im nie po drodze, że nie ma ani Rusi ani Białorusi, ale jest Moskwa i Polska”33. Poglądy 

te nazywa „kompleksem Rosji”, dodając jednocześnie, że rusofilskie sympatie endecji mają 

zagrażać „wielowiekowym procesom autochtonicznym i będą potęgować wśród ludności 

kresowej poczucie zagrożenia polską kolonizacją”. Paradoksalnie nie sprzyjało to asymilacji z 

polską kulturą a działając na rzecz ukrainizacji ziem wschodnich i generowania konfliktów 

polsko-ukraińskich, stanowiło rzeczywisty czynnik „pomiejszycielstwa Rzeczypospolitej”34.  

Przeprowadzając krytykę myśli politycznej obozu narodowego Bączkowski rozpatruje 

problem mocarstwowości polskiej35. Wysuwa tezę o zbieżności polityki wschodniej Polski, 

stabilizacji jej granic, z koniecznością prowadzenia sprzyjającej mniejszościom narodowym i 

etnicznym polityki wewnętrznej: „Polska będzie sięgała tak daleko, jak głęboko w 

wewnętrznych przekonaniach wszystkich nie-Polaków w Polsce (i tuż poza jej granicami) 

tkwić będzie wiara w sprawiedliwość polskiej polityki narodowościowej, jej tolerancja wobec 

innowierców, jak dalece Polska będzie oazą (…) dla wszystkich dręczonych żywiołów 

obconarodowych poza granicami Polski”36. 

Zdaniem Bączkowskiego źródłem inspiracji mocarstwowych Polski powinna być 

odpowiednia polityka narodowościowa na Kresach. Obozu rządzącego nie stać na wytworzenie 

„iluzji” spoiwa ekonomicznego, nie pozyskamy mniejszości propagandą dobrobytu, gdyż jak 

zauważył, na polu gospodarczym więcej sukcesów osiągają nasi sąsiedzi37. Obóz 

piłsudczykowski powinien – na fali ruchów nacjonalistycznych w Europie – prowadzić politykę 

 
32 Bączkowski, w sposób typowy dla publicysty związanego z nurtem piłsudczykowskim, przyłączał się do 

akcji destrukcji wizerunkowej, przywódcy wrogiego obozu politycznego. Por. E. Maj, Komunikowanie Polityczne 

Narodowej Demokracji 1918-1939, Lublin 2010, s. 397-419, 513-524. Por.: W. Bączkowski, U źródeł upadku i 

wielkości, [w:] U źródeł…, s. 41-42. 
33 W. Bączkowski, U źródeł upadku i wielkości, [w:] U źródeł…, s. 42-44. 
34 Bączkowski piętnuje kompleks niższości względem Rosji, jaki cechuje część społeczeństwa polskiego 

na Kresach – zwolenników endecji (takich określa „Polaczkami - Polaczyszkami”). „Skrajny nacjonalizm, 

zapożyczony z hitlerowskich Niemiec, wpływ propagandy komunistycznej i szerzenie koncepcji „Wielkiej Rosji”, 

to wszystko potęguje wśród ludności polskiej nastroje  niechęci wobec mniejszości narodowych”. Problem Kresów 

– zdaniem Bączkowskiego – rozwiążą jedynie „prawdziwi i wolni od obciążeń niewolnictwa Polacy i Ukraińcy, 

realizujący wzajem własne cele i kierujący się jedynie własnym interesem”. Tenże, „Polaczyszki”, [w:] U 

źródeł…, s. 83-84. Por.: J. Cisek, Tylko razem…, s. 78. 
35 Przeprowadza polemikę z autorem artykułu - działaczem endeckim - Marianem Emilem Rojkiem, który 

zamieścił swoje tezy  w „Kurierze Lwowskim” z dn. 5 kwietnia 1935 r. Tenże, Dokąd ma sięgać Polska, [w:] U 

źródeł…, s. 101. Por.: J. Kloczkowski, dz. cyt., s. 226. 
36 Tamże, s. 104; J. Cisek, Tylko razem..., s. 79. 
37 W. Bączkowski, Nowe Mamidło, „BP-U”, Rok IV, Nr 40 (127), Warszawa, 6 października 1935, s. 1-2. 
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tolerancji, dialogu i współpracy z mniejszościami. W tym miało tkwić źródło wielkości – 

mocarstwowości Polski, kraju wspierającego dążenia wolnościowe „Narodów zniewolonych, 

na nieogarnionych przestrzeniach Eurazji”. Doniosłej roli kraju - „czynnika twórczego na 

obszarach międzymorza bałtycko-czarnomorskiego” nie sprzyjała jednak obecna polityka 

narodowościowa. Jak twierdził Bączkowski, wypływała ona z „politycznego tchórzostwa”, 

które doprowadza do „endeczenia się” polskiej myśli politycznej. Krytykuje Bączkowski 

działalność organów państwa Polskiego skierowaną przeciwko autochtonicznej ludności 

kresowej. Smutny obraz kraju „zniewalającego naród ukraiński”, napiętnowanego kompleksem 

niższości względem Rosji, zniekształca cele polityczne Polski – spadkobierczyni idei 

jagiellońskiej, głównego filaru ruchu prometejskiego38. 

W piśmiennictwie połowy lat trzydziestych redaktor „Biuletynu” wielokrotnie 

podejmował temat ładu religijno-wyznaniowego na Kresach39. Charakterystyczna dla 

piłsudczykowskiej myśli politycznej przełomu dekad, neutralność religijna, oprócz 

stabilizowania sytuacji wewnętrznej i łagodzenia konfliktów religijnych, wymagała również 

instrumentalnego podejścia do innych niż katolickie wyznań. Od 1935 r. – zgodnie z tworzoną 

deklaracją programową Obozu Zjednoczenia Narodowego - zainicjowany zostaje proces 

odchodzenia od dotychczasowej polityki neutralności religijnej40. Bączkowski ubolewał nad 

zarzuceniem koncepcji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, wolnego od 

wpływów rosyjskich - jego możliwej ukrainizacji i białorutenizacji - na rzecz wspierania na 

Kresach jedynie Kościoła katolickiego. Antyukraińskie i antybiałoruskie ostrze tej polityki, 

zmaterializowane w operacjach przesiedlania innowierców i wspierania konwersji na wyznanie 

rzymskokatolickie, zapisało się w świadomości Kresowiaków wyjątkowo negatywnie. 

Bączkowski podkreślał rozczarowanie duchowieństwa prawosławnego polityką wyznaniową 

rządu polskiego, w związku z nieuregulowanym zagadnieniem majątkowych Cerkwi, 

rewindykacją świątyń i tworzeniem barier przy zakładaniu nowych parafii prawosławnych41. 

Piłsudczykowski program polonizacji Kresów, którego istotnym filarem była polityka 

wyznaniowa – w powiązaniu z problematyką ukraińską – został skonfrontowany z 

zaangażowaniem rządu czechosłowackiego w relacje mniejszościowe i wyznaniowe na tym 

 
38 Bączkowski podaje tu za Tadeuszem Hołówką, przykład „pacyfikacji chłopów ukraińskich” w majątku 

Potockich w Antoninach na Wołyniu, dokonanej przez polskie oddziały. T. Hołówko, Przez dwa fronty. Ze 

wspomnień emisariusza politycznego z 1918 r., Warszawa 1931, s. 123-125, Tenże, Przemówienie…, s. 261, 271. 
39 Kolejnym elementem analogii historycznej było przemówienie w sprawie łamania swobód religijnych 

wyznawców prawosławia, wygłoszone w 1623 r. na Sejmie przez cześnika wołyńskiego, posła Ławrentego 

Drewińskiego. W. Bączkowski, U źródeł upadku i wielkości, [w:] U źródeł…, s. 27-28. 
40 J. Majchrowski, dz. cyt., s. 151-152. 
41 W. Bączkowski, Chmury nad Kresami, [w:] U źródeł…, s. 52-53. 
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terenie. Bączkowski przestrzegał przed „rusofilizmem czeskim”, krzewionym na Rusi 

Podkarpackiej. Lansowana przez ministra spraw zagranicznych Czechosłowacji Edvarda 

Beneša teoria dominacji czynnika słowiańskiego - wszechruskiego, nad partykularnymi 

interesami narodowymi, sprzyjała zdaniem redaktora „Biuletynu”, przenikaniu idei 

prawosławnej Wielkiej Rusi na polską łemkowszczyznę.  Twierdził, że „Stary łemkowski 

rusofilizm broni się tu przed ukrainizacją polityczną przy pomocy… rosyjskiego prawosławia” 

oraz separatystycznego ruchu w łamach Cerkwii Grekokatolickiej, wyłonionego podczas 

schizmy tylawskiej42. Propagowanie rusofilizmu i prawosławia na łemkowszczyźnie miało 

zaowocować również akcją na rzecz wpierania emigracji Łemków na terytorium ZSRR43.  

Bączkowski poddając pod wątpliwość zbieżność polityki religijnej Watykanu i 

Rzeczpospolitej w odniesieniu Kresów, wskazuje na przykłady propagowania na terenach 

sąsiadujących z ZSRR - szkodliwej jego zdaniem - akcji misyjnej o charakterze „wszechruskim, 

dogodnym dla konwertyty prawosławnego i rosyjskiego”. Pejoratywne znaczenie przypisywał 

również zaangażowaniu Stolicy Apostolskiej na rzecz ujednolicenia na Kresach liturgii greko-

katolickiej z prawosławną, z odstąpieniem od dotychczasowego nazewnictwa unickiego na 

rzecz terminu: „słowiańsko-bizantyjski”44. 

Wypieranie „łacińsko-europejskich” wpływów na Kresach oznaczało – jego zdaniem - 

sukces słowiańsko-bizantyjskiej hegemonii kulturowej  i jej politycznego mentora – Moskwy. 

Na rzecz rzekomej „propagandy prawosławnej” wśród mniejszości kresowych zaangażowane 

były ukraińskie koła polityczne oraz tamtejsze duchowieństwo45.   

Podobnie – zdaniem Bączkowskiego - miało się zagadnienie równouprawnienia języka 

ukraińskiego w stosunkach z ludnością polską a także ograniczanie działalności szkolnictwa 

utrakwistycznego na Wołyniu. Nawiązywał - per analogiam -  do staropolskiej publicystyki 

obrońcy prawosławia Jana Szczęsnego Herburta, krytykującej politykę wyznaniową 

 
42 Rusofilskim sympatiom, miała zdaniem Bączkowskiego dowodzić działalność czeskich duchownych 

greckokatolickich. Wiązał on ustąpienie ks. Biskupa Buczki – patrioty ukraińskiego z wizytą kanoniczną Czecha 

ks. Hudeczki. Tamże, s. 53. 
43 Bączkowski podaje kolejny przykład z ziemi stanisławowskiej, gdzie konwersji na prawosławie miało 

dokonać kilkuset mieszczan z Halicza. Przyczyniła się do tego – jego zdaniem - rusofilska działalność 

administratora Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny ks. dra Wasyla  Maściucha. Nie bierze Bączkowski 

pod uwagę kwestii ekonomicznych, które mogły skłonić Łemków do zmiany wyznania. Tamże. Por.: Halczak B., 

Dzieje Łemków od średniowiecza do czasów współczesnych, Warszawa 2015, s. 106-116. 
44 W. Bączkowski, Chmury nad Kresami, [w:] U źródeł…, s. 54-55. 
45 Ks. dr Hawryło Kostelnyk, wykładowca Greckokatolickiej Akademii Teologicznej we Lwowie, były 

redaktor „Nywy”, w publicystyce nawiązywał do wspólnoty dziejowej i politycznej Ukrainy i Rosji, 

odpowiedzialności prozachodniej Ukrainy za ekspansję Zachodu na Wschód i zagrożenia, jakie stanowi świat 

zachodni dla suwerenności Kijowa (H. Kostelnyk, Nasza Dola, „Meta”, październik 1934). Na tym tle Bączkowski 

pozytywnie ocenia misję ekumenizmu na rzecz zbliżenia Kościołów katolickiego i prawosławnego przedsięwziętą 

przez Ks. Metropolitę Andrzeja Szeptyckiego. Tamże, s. 56. 
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Rzeczpospolitej względem prawosławia46. Skutkiem tych zaniedbań miały być wystąpienia 

zbrojne z udziałem szlachty pochodzenia Rusińskiego. Bączkowski wymienia tu rokosz 

Zebrzydowskiego a także powstanie Chmielnickiego, w którego osobie Ukraińcy mieli 

postrzegać „nowego Mojżesza” i „wybawiciela z lackiej niewoli egipskiej”. Pomimo 

działalności orędowników polskości na Rusi – za przykładem wojewody kijowskiego Adama 

Kisiela - i przyjmowania przez elitę społeczeństwa kresowego kultury polskiej – „Polityka 

polska odepchnęła Ruś od siebie”47. Piętnując relatywizm dawnej polityki wyznaniowo-

narodowościowej, określa ją mianem „ujemnej i pomniejszycielskiej”48. „Degradacja 

narodowościowo-religijna” na Kresach - pomimo, chwilami dobrych intencji Kościoła 

Katolickiego, skutkować miała „fatalnymi decyzjami” 49. 

Analizując uprzednio czynnik dziejotwórczy - Bączkowski podejmuje bagatelizowany w 

programie obozu piłsudczykowskiego problem białoruskiej świadomości narodowej. Na 

przykładzie życiorysu białoruskiego posła Bronisława Taraszkiewicza50 – działacza 

politycznego sprzyjającego początkowo sprawie polskiej, który na skutek odrzucania przez 

elity rządzące białoruskich haseł niepodległościowych, związał się z ruchem komunistycznym 

– poddawał refleksji poglądy kwestionujące pozytywny charakter dyfuzji kulturowej i religijnej 

Kresów Wschodnich. Ograniczanie przez obóz piłsudczykowski białoruskich dążeń 

wolnościowych do postulatu umacniania świadomości narodowej, po raz kolejny skłaniało 

Bączkowskiego do pesymistycznej oceny bieżącej polityki władz51. 

W rozważaniach nad przyszłością Kresów, rozwija Bączkowski wątek rozprzestrzeniania 

się ideologicznej podbudowy rosyjskiej polityki zagranicznej na wschodnie rubieże 

Rzeczpospolitej. Genezę rywalizacji polsko-rosyjskiej o panowanie nad Rusią wywodził autor 

z sięgających siedemnastego stulecia, kontaktów dyplomatycznych pomiędzy dworami Iwana 

 
46 Zdanie o narodzie ruskim spisane podczas konfederacji moskiewskiej od Pana Szczęsnego Herburta, 

dobromilskiego, wiśnieńskiego, mościckiego starosty, 1613 r. Por. W. Lipiński, Echa przeszłości. IV. Jan Szczęsny 

Herburt w obronie Rusi, Z dziejów Ukrainy. Księga pam. ku czci W. Antonowicza, P. Święcickiego i T. Rylskiego, 

Kijów 1912, s. 92-96. J. Serafin, Jan Szczęsny Herburt (1567-1616), Sanok 2017, s. 155. 
47 W. Bączkowski, U źródeł upadku i wielkości, [w:] U źródeł…, s. 30-31. 
48 Tenże, Pomniejszyciele Rzeczypospolitej, „BP-U”, R. III, Nr. 29 (64), Warszawa, 22 lipca 1934, s. 1-4. 

Por.: J. Kloczkowski, dz. cyt., s. 221. 
49 Władze postanowiły wydzierżawić kilka cerkwi greckokatolickich, obywatelom narodowości 

żydowskiej. Tenże, U źródeł upadku i wielkości, [w:] U źródeł…, s. 33. 
50 Bronisław Taraszkiewicz (1892-1938), białoruski polityk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej, 

przewodniczący Białoruskiego Koła Poselskiego, przywódca Białoruskiej Włościańsko-Robotniczej Hromady, 

działacz społeczny, językoznawca, tłumacz. W pracy parlamentarnej opowiadał się za nadaniem autonomii dla 

Białorusi, przeciwstawiał się akcji osadnictwa wojskowego, postulował wprowadzenie języka białoruskiego, jako 

urzędowy na terenach zamieszkanych przez Białorusinów. W 1925 r. wstąpił do Komunistycznej Partii Zachodniej 

Białorusi. Dwukrotnie skazany w Polsce na karę więzienia za działalność komunistyczną. W 1932 r. wyjechał do 

ZSRR, gdzie został rozstrzelany w czasie „wielkiego terroru”. E. Mironowicz, Białoruś, Warszawa 2007, s. 110-

112, 118-121, 123-124. 
51 W. Bączkowski, U źródeł upadku i wielkości, [w:] U źródeł…, s. 31-32. 



12 
 

IV Groźnego i Stefana Batorego. Kreml, wysuwając postulat „Wielkiej Trójjedynej Rusi”, 

uwypuklał znaczenie spoiwa scalającego „Wielką Rosję”, jakim było terytorium Ukrainy z 

Kijowem. Symbolicznym okazał się spór o tytulaturę carów Rosji. Przymiotnik – „wszej”, czyli 

całej Rusi, był przez polskich posłów zastępowany zwrotem: „swej” - swojej Rusi. Podkreślano 

w ten sposób, że Ruś znajduje się również pod panowaniem polskim52. 

Kontynuując myśl, w odniesieniu do publikacji działacza narodowego Antoniego 

Chołoniewskiego, zwracał uwagę na aktualność zagrożenia rosyjskiego53. Na kanwie dyskursu 

politycznego podpierał swoje tezy wypowiedziami - sprzyjających sprawie polskiej - rosyjskich 

Dekabrystów: „My chcemy wolności i niepodległości Polski, ale niechże ona do odebranej 

sobie naszej ziemi nie rości żadnego prawa”. Za przykładem politycznej konwersji redaktora 

„Diła” Wasyla Panejki, wskazywał na zagrożenie rozprzestrzeniania się ideologicznego 

zbliżenia części działaczy ukraińskich do antybolszewickich ruchów politycznych rosyjskiej 

emigracji i promowaniu koncepcji Trzeciego Rzymu54. Prorosyjsko ukierunkowani 

intelektualiści ukraińscy, ubolewali nad wyrzeczeniem się przez Rosję w 1772 r. Galicji 

Wschodniej na rzecz Austrii, stawiając zarzut „wykorzystywania kwestii ukraińskiej w polityce 

polskiego i niemieckiego imperializmu”, twierdząc wprost, że „Rusińska ludność Galicji stała 

się narzędziem rozbijania rosyjskiej jedności narodowej”55. 

O antypolskim ostrzu debaty politycznej prowadzonej przez ukraińskich 

„białogwardzistów” świadczyły, ukazujące się w prasie ukraińskiej deklaracje walki z polskim 

„mazepiństwem i unią religijną”. Zdaniem Bączkowskiego były to postulaty nie nowe. Jeszcze 

w przededniu wybuchu I wojny światowej, wśród prorosyjskich kół politycznych na Ukrainie 

pojawiały się hasła obrony jedności Rosji, przy jednoczesnym wsparciu ruchów 

irredentystycznych na terenie Rusi Czerwonej56.  Tezę tą zdawały się potwierdzać koncepcje 

rewizji zachodniej granicy Rosji - opracowaną przez urzędników carskich - przytaczaną w tym 

samym czasie w broszurach i szeroko omawianą w prasie codziennej. Jej autorzy nawiązywali 

 
52 Tenże, Chmury nad Kresami, [w:] U źródeł…, s. 45-46. 
53 A. Chołoniewski, Istota walki polsko-rosyjskiej, Kraków 1916. Por.: Tenże, Chmury nad Kresami, [w:] 

U źródeł…, s. 46. 
54 Dr Wasyl Panejko, członek delegacji ukraińskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu, redaktora „Diła”, 

miał związać się z opcją „Białych”, reprezentowaną przez rosyjskiego historyka i polityka prof. Pawła Milukowa. 

Sugestie Wielkiej Rosji, „BP-U”, R IV, Warszawa 14 kwietnia 1935, nr 15 (102), s. 1-2; W. Bączkowski, 

„Peremoha” o „Zarysie podstaw rozwiązania problemu ukraińskiego w Polsce”, „B-PU”, R IV, nr 11 (98), s. 

117-120; nr 12 (99), s. 130-132. Por.: J. Kloczkowski, dz. cyt., s. 227-228. 
55 Tenże, Chmury nad Kresami, [w:] U źródeł…, s. 47  
56 Bączkowski cytuje stronnika jedności Rosji: „Śmierć mazepiństwu i koniec unii tj. dwóm czynnikom, 

które wymyślili i puścili w ruch wrogowie głównie celem rozbicia Rosji”. W. Iwanow, „Gołos Naroda”, nr 30, 

1914 r., Lwów. Por.: Tamże, s. 48; Tenże, Fin de siècle żywiołu polskiego na Rusi Czerwonej, „BP-U”, R. III, Nr. 

32 (66), Warszawa, 12 sierpnia 1934, s. 1-2. 
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do zamiany Królestwa Polskiego (kongresowego) na ruską część Galicji, celem oparcia Rosji 

o naturalną granicę Karpat57.  

Analogii wydarzeń z przeszłości doszukiwał się Bączkowski w bieżącej polityce. 

Doktryna marksizmu-leninizmu, pozbawiając ruch komunistyczny możliwości wykorzystania 

antagonizmów religijnych dla realizacji celów politycznych, wyposażała go w nowe narzędzie 

– „niezaspokojone dążenia narodowowyzwoleńcze”. Rosja carska do niedawna jeszcze 

używała - jako pretekstu do ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski - obrony „wiary greckiej 

posłuszeństwa wschodniego”, w realiach komunistycznej propagandy dwudziestolecia 

międzywojennego, ZSRR zamierzała bronić „uciśnionych mas pracujących Zachodniej 

Białorusi i Ukrainy”58.  

W poszukiwaniu paradygmatu stanowiącego odpór dla ideologicznej ekspansji Trzeciej 

Międzynarodówki, Bączkowski podejmował tematykę stosunków ekonomicznych na Kresach. 

Przyznawał, że pomimo nierozwiązanej kwestii reformy rolnej i oczekiwania na długotrwały 

wzrost gospodarczy, sanacyjny program gospodarki rynkowej i solidaryzmu społecznego 

wypadał korzystnie na tle skrajne populistycznych rozwiązaniami gospodarki nakazowej. 

Wprawdzie, w porównaniu z tragicznymi skutkami kolektywizacji, bezspornym był fakt 

wyższego poziomu życiowego każdego obywatela Rzeczypospolitej, jednakże Polska nie 

wypełnia należycie swojej misji cywilizacyjno-kulturalnej wobec Kresów59.  

Swoje przemyślenia konfrontował Bączkowski nie tylko z opiniami publicystów 

ukraińskich, wskazujących na zaniedbania o charakterze komunikacyjnym, inwestycyjnym i 

polityki rolnej. Podkreślał, że temat „upośledzenia ekonomicznego” Kresów, traktowania ich 

jak „beniaminka Polski” znajdował swój wyraz również w publicystyce Tadeusza Hołówki60. 

Przychylając się do słów klasyka myśli prometejskiej przyznawał, że „taki stan rzeczy stanowi 

inspirację dla propagandy radzieckiej, która zapóźnionym gospodarczo Kresom przeciwstawia 

– wprawdzie fałszywy, jednakże przemawiający do wyobraźni – obraz nowoczesnej gospodarki 

radzieckiej i systemu sprawiedliwości społecznej61. 

Strategia bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, realizowana przez obóz 

piłsudczykowski, koncentrowała się na kluczowym zagadnieniu polityki wschodniej. Redaktor 

„Biuletynu” poświęcał temu zagadnieniu wyjątkowo wiele miejsca. Uważał, że jedynie „proces 

 
57 I. N. Manaszein, W sprawie ustanowienia idealnej granicy na zachodzie Rosji, 1914. Por.: Nowa granica 

Rosji, „Głos Lubelski”, 4 marca 1914 r., s. 3. Por.: Tamże. 
58 W. Paruch, dzieł. cyt., s. ….; W. Bączkowski, Chmury nad Kresami, [w:] U źródeł…, s. 50. Tenże, 

Polska – Moskwa – Ukraina, [w:] U źródeł…, s. 66-67; P. Eberhardt, dz. cyt., s. 189-190. 
59 W. Bączkowski, U źródeł upadku i wielkości, [w:] U źródeł…, s. 34-35. 
60 T. Hołówko, Przemówienie…, s. 259-260. 
61 W. Bączkowski, U źródeł upadku i wielkości, [w:] U źródeł…, s. 35. 
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rozpadu imperium rosyjskiego na poszczególne człony”, jest w stanie zneutralizować - 

skierowany przeciwko Polsce - sojusz niemiecko-radziecki. Na tym polu rywalizacji o Kresy, 

walka o pozyskanie Ukraińców wydawała się dla niego kwestią fundamentalną62.  

W obliczu realnej - zdaniem Bączkowskiego – ekspansji militarnej ZSRR, jedyną 

alternatywą dla zabezpieczenia interesów polskich na pograniczu wschodnim była niepodległa 

Ukraina: „Wszelka jednak Rosja – jak pisał - będzie podtrzymywać postulat ekspansji na Kresy, 

zawsze i przy każdej formie swych rządów, do czasu osiągnięcia swych zaborczych zamierzeń, 

odbierając Polsce jej dzisiejsze Kresy ruskie, albo do czasu, gdy pomiędzy Polską współczesną 

a Moskwą zaistnieje czynnik nowy, zasadniczo zmieniający stan rzeczy – Ukraina niepodległa, 

która zapoczątkowuje dobę istotnej równowagi sił w Europie Wschodniej”63.  

W zestawieniu z piłsudczykowską myślą polityczną, poglądy Bączkowskiego 

znamionuje swoisty paradoks. Piłsudczycy akceptując dążenia niepodległościowe Ukraińców, 

wsparte irredentą zza wschodniej granicy, pozbawiali je – z punktu widzenia polskiej racji stanu 

- waloru pragmatyczności i korzyści. Z perspektywy strategii bezpieczeństwa 

międzynarodowego - wypracowanej przez polskie koła wojskowe - autoteliczny wymiar 

rywalizacji z Rosją, wymagał sojuszu polsko-ukraińskiego a odpowiednie narzędzia dla jego 

realizacji dostrzegano w ruchu prometejskim64. Problematykę kształtu terytorialnego 

przyszłego państwa Ukraińskiego odsuwano na bliżej nie określoną przyszłość. Myśl 

polityczna Bączkowskiego modyfikowała relatywistyczną koncepcję konsolidacji państwowej, 

wzbogacając ją o konkretne postulaty. Na łamach prasy prometejskiej apelował on, by w 

obronie polskich interesów na Kresach, polskiego stanu posiadania, urealnić wizję niepodległej 

Ukrainy, nawet kosztem „zaborczości ukraińskiej” wobec Małopolski Wschodniej. Jak 

zauważał, Polska stoi przed wyborem pomiędzy „mniejszym złem”. W obliczu konfliktu z 

Rosją bez sojuszników na wschodzie państwo będzie skazane na porażkę. Wolna Ukraina, 

nawet kosztem terytoriów Polski winna pozostać naszym sojusznikiem, gdyż taki był jej realny 

interes65. 

 
62Tenże, Chmury nad Kresami, [w:] U źródeł…, s. 52. Por. P. Eberhardt, dz. cyt., Kraków 2006, s. 188; W. 

Paruch, dz. cyt., s. 408-409. 
63 W. Bączkowski, Chmury nad Kresami, [w:] U źródeł…, s. 48-49; J. Cisek, Tylko razem…, s. 81. 
64 W. Paruch, dz. cyt. ,s. 606-607; Por.: Wybór dokumentów dotyczących zagadnienia prometejskiego -  

II Rzeczpospolita wobec ruchu prometejskiego, opr. P. Libera, Warszawa 2013, s. 31-56. 
65 „Z dwojga złego: – jak pisał Bączkowski – zaborczości ukraińskiej wobec >> Ukrainy Zachodniej<< i 

zaborczości Rosji wobec >> Rosji Zachodniej<< wybieramy zło mniejsze, zło które na skutek specyficznego 

rozwoju i układu stosunków rosyjsko-ukraińskich, niejednokrotnie będzie naszym sojusznikiem, nie z 

polonofilstwa, które jest fikcją, lecz z poczucia swego realnego interesu”. W. Bączkowski, Chmury nad Kresami, 

[w:] U źródeł…, s. 49. 
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Niepokój, jakim napawała Bączkowskiego imperialna polityka ZSRR, uzewnętrzniał się 

szczególnie mocno w reakcjach Kremla na wszelkie przejawy „podziału Wszechrusi”. 

Jakakolwiek działalność polityczna na rzecz irredenty nacji kresowych (Małej Rusi - Ukrainy i 

Białorusi) spotykała się ze zdecydowaną odpowiedzią Moskwy. Bączkowski konsekwentnie 

wymienia formy działań propagandowych i dywersyjnych stosowanych przez ZSRR66. 

Pozwoliło mu to na identyfikację celów polityki radzieckiej wobec Kresów: „Interwencja, 

dywersja, anarchizacja, szykując się w wypadku wojny do przerzucenia działań wojennych na 

teren Polski, bo to dopiero może im zapewnić spokój na terenie republik radzieckich, bo to 

pozwoli im zdusić źródła regeneracyjne ukraińskości i białoruskości na Zachodzie”67. 

Przyszłość stosunków polsko-radzieckich ocenia pesymistycznie. Przyznaje, że 

utrzymując polityczne stratus quo na wschodzie, w rywalizacji polsko-rosyjskiej o Kresy, 

Polska z góry skazana jest na przegraną68. „Oczyszczenie” Kresów z pierwiastka ukraińskiego, 

nie wypełni inny, czyli polski czynnik narodowościowy, gdyż w wolnej przestrzeni ideowej 

zagnieździ się koncepcja Wszechrusi i Wszechsłowiańskości. „Polska - ze swą łacińską kulturą 

-  nie będzie w stanie wygrać rywalizacji na wschodzie z wpływami staroruskimi wspartymi 

prawosławiem”. Z kolei wynaradawianie Ukraińców czy Białorusinów nie przyczyni się do 

polonizacji tej mniejszości, czyli „zwiększenia polskiego stanu posiadania”, lecz wtłoczenia jej 

krąg polityczny i kulturowy „Trzeciego Rzymu”. Na potwierdzenie tezy przytacza Bączkowski 

słowa ministra spraw zagranicznych Czechosłowacji, zwolennika współpracy z ZSRR Edvarda 

Beneša: „Moskwa, zwalczając wszędzie ukraińskość, wie dobrze, że każde uderzenie w 

ukraiński separatyzm, to tworzenie na kresach Rzeczpospolitej wielkiego kapitału rusinizmu, 

który w swej zasadniczej całości odziedziczy tylko Rosja”69.  

Bączkowski był przekonany, że poza nielicznymi wyjątkami,  ukraiński ruch narodowy 

jest pozbawiony tendencji rusofilskich. Przeprowadzając konceptualizację alternatywnych 

rozwiązań, spośród zagrożeń dla interesów polskiej grupy etnicznej, autoteliczne znaczenie 

przypisywał imperializmowi rosyjskiemu. Niebezpieczeństwo to określał mianem „cienia 

Iwana Kality”. Konsekwentnie przyznawał jednak, że w każdej rzeczywistości tkwiły zalążki 

 
66 Wymienia wśród nich: wspieranie oddziałów dywersyjnych, „bratnia pomoc Ukraińskiej Socjalistycznej 

Republiki Radzieckiej dla zachodniej Ukrainy”, „wsparcie naukowe” dla Towarzystwa im. Tarasa Szewczenki, 

prowadzenie tzw. „akcji stypendialnej”, czy też działalności wywrotowa „pod przykryciem” ugrupowań 

politycznych (Ukraińskie Włościańsko-Robotnicze Zjednoczenie Socjalistyczne, Sel-Rob). Tamże, s. 50. 
67 Tamże. Por.: R. Wraga, Gwarancje Pana Otmara, „Bunt Młodych” nr 7, 8, 20 kwietnia 1935 r., s. 4-5. 
68 „Dwie hegemonie polityczno-kulturalne zarysowują się w perspektywie najbliższych dziejów: 

słowiańsko-bizantyjska i łacińsko-europejska. Komu w tym podziale Europo-Azji mają przypaść Kresy 

Rzeczypospolitej? Oczywiście temu światu, w którym na naturalnego i pełnego ambicji hegemona naprasza się od 

wieków Moskwa”. W. Bączkowski, Chmury nad Kresami, [w:] U źródeł…, s. 55. 
69 Tamże, s. 51. 
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różnych wariantów rozwoju wydarzeń. To przeświadczenie skłaniało go do postawienia 

zasadniczego pytania o postawę Ukraińców w obliczu konfliktu zbrojnego na Kresach70.  

Przyznawał, że w przyszłej rozgrywce militarnej o nowy ład terytorialny w Europie 

Środkowej - uwzględniając rozbieżność celów nacjonalizmu ukraińskiego i imperializmu 

rosyjskiego (sowieckiego) - zagadnienie sojuszu polsko-ukraińskiego skierowanego przeciwko 

ZSRR, będzie kluczowe. Wprawdzie, ukraińska myśl polityczna, zakłada „piemontyzację 

zachodniej Ukrainy”, jednakże istotniejszą kwestią dla Ukraińców powinno być „wyrwanie 

Rosji” większości terytorium Naddnieprza71. Pozytywnie odnosił się, w aspekcie rozważań nad 

kształtem granic przyszłego państwa Ukraińskiego, do publicystyki Dmytro Doncowa, którego 

określał mianem „znakomitego pisarza i przeciwnika Rosji”, poszukującego wówczas 

porozumienia z „silną Polską, która leży w interesie Ukrainy”72. Konkludując rozważania, 

skłaniał się do tezy nadającej aneksjonizmowi rosyjskiemu nowe znaczenie. Zagrożenie 

sowieckie winno być czynnikiem wzmacniającym sojusz polsko-ukraiński i paradoksalnie 

stanowić remedium dla sanacji stosunków narodowościowych na Kresach.  

Opiniując pozytywnie temat polsko-ukraińskiej wspólnoty interesów Bączkowski 

konfrontował poglądy z oponentami. W orbicie jego rozważań znalazł się imperatyw 

przeciwdziałania eskalacji nienawiści, jaką wytworzyła smutna rzeczywistość z twarzą 

skrajnego nacjonalizmu ukraińskiego i jego ofiarami po stronie polskiej73. Rozwiązania szukał 

w napiętnowaniu działalności wywrotowej sowieckich służb specjalnych. Sowieci inwigilując 

szeregi Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i wykorzystując napięcia o charakterze 

narodowościowym, wprowadzali zamęt ideologiczny, który miał być inspiracją do aktów 

terroru. Bączkowskiego niepokoi szczególnie fakt przenikania – za sprawą młodzieżówek 

kominternowskiech – obcej agentury, do struktur organizacyjnych podatnego na ideologiczną 

agitację, młodego pokolenia działaczy narodowych. Jak słusznie zauważał, pod pozorem 

„wyzwalania uciśnionych narodów Zachodniej Ukrainy, Zachodniej Białorusi, Górnego Śląska 

 
70 Tenże, Polska – Moskwa – Ukraina, [w:] U źródeł…, s. 69-70; P. Eberhardt, dz. cyt., Kraków 2006, s. 

189-190. 
71 W. Bączkowski, Polska – Moskwa – Ukraina, [w:] U źródeł…,, s. 71. 
72 Przedstawiona analiza dokonana przez Bączkowskiego, opierała się na publikacji Doncowa, Підстави 

нашої політики (Podstawy naszej polityki) z 1921 r. i dotyczyła poglądów ukraińskiego publicysty na stosunki 

polsko-ukraińskie w aspekcie międzynarodowym. Nie odnosiła się zatem do ideologicznych zagadnień 

przedstawionych w zaprezentowanej przez niego doktrynie ewolucji społeczeństwa. Por. D. Doncow, 

Nacjonalizm, Kraków 2008, przedm. B. Grott, s. 7-23; J. Cisek, Tylko razem…, s. 78; P. Eberhardt, dz. cyt., s. 

190. 
73 W. Bączkowski, Z za kulis polskiej „czarnej sotni”, „BP-U”, Rok IV, Nr 31 (118), s. 1-2. 
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i Pomorza” – Komsomoł Polski (Komunistyczny Związek Młodzieży Polski) realizował plan 

destabilizowania, napiętych już znacznie stosunków mniejszościowych w kraju 74. 

Publicystyka Włodzimierza Bączkowskiego, nasyciła myśl polityczną obozu 

piłsudczykowskiego wizją wieloetnicznych i wielokulturowych Kresów Wschodnich – 

konglomeratu „małych ojczyzn”, wypełnionego jednolitym spoiwem narodu politycznego. 

Propagując program konsolidacji państwowej mieszkańców pogranicza, bez względu na ich 

etniczną przynależność, przeciwstawiał się „bezużytecznym koncepcjom” odrzucającym 

dotychczasowe poglądy na kwestię narodową. Ideologia Obozu Zjednoczenia Narodowego, 

negująca dyfuzję kulturową będącą pozytywną cechą Kresów, skłaniała Bączkowskiego do 

pesymistycznej oceny przyszłości. Jak twierdził: „Jesteśmy w stanie obronić się przed 

Ukraińcami, przed Rosją już nie. Rok 1920 był przykładem tego, jak ogromnego wysiłku 

należało użyć, by odeprzeć spod Warszawy odartą, słabo zorganizowaną i w dużym stopniu 

zanarchizowaną czerwoną hordę”75.  

Walkę o Kresy – zdaniem Bączkowskiego – można wygrać, jeżeli będą one zaspokojone 

w dążeniach narodowościowych, w innym przypadku, jako „Kresy polsko-ruskie”, staną się 

łatwym łupem Moskwy. Wprawdzie uleganie mniejszości narodowych propagandzie Kremla, 

„podatność na bizantyjsko-ruskie wpływy kulturowo-religijne”, jest z jednej strony czynnikiem 

naturalnym, niezależnym od polityki państwa polskiego, istnieje jednak obszar, za który obóz 

władzy będzie bezpośrednio odpowiedzialny. Jak pisał: „odpowiadać będziemy nie przed 

historią, lecz przy najbliższej, zbliżającej się milowymi krokami rozgrywce zbrojnej, 

międzynarodowej, przed którą pokolenie nasze nie zdąży umknąć w zaświaty już tylko 

teoretycznej i nieuchwytnej odpowiedzialności >>przed historią<<”76. 

 

 

 

 

 

 
74 Tenże, Polska – Moskwa – Ukraina, [w:] U źródeł…,s. 71-73; P. Eberhardt, dz. cyt., Kraków 2006, s. 

189-190. 
75 Obecnie z perspektywy lat można zarzucić publicyście, że nie przewidział siły oddziaływania 

nacjonalizmu ukraińskiego, który - pomimo funkcjonujących struktur polskiego państwa podziemnego na Kresach 

- ponosi odpowiedzialność za ludobójstwo dokonane przez Ukraińską Armię Powstańczą na ludności polskiej. 

Por.: D. Doncow, Nacjonalizm, Kraków 2008, przedm. B. Grott,  s. 20-23; G. Mazur, Polskie Państwo Podziemne 

na terenach południowowschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1945, Tekst wystąpienia uczestnika II Polsko-

Ukraińskiego Forum Historyków, http://www.memory.gov.ua/sites/default/files/dopovid_gzhegozha_mazura.pdf 

(dostęp: 16.11.2018 r.). 
76 W. Bączkowski, Chmury nad Kresami, [w:] U źródeł…, s. 59. 

http://www.memory.gov.ua/sites/default/files/dopovid_gzhegozha_mazura.pdf
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Streszczenie 

Głównym celem badawczym przyjętym w publikacji jest dokonanie analizy myśli 

politycznej Włodzimierza Bączkowskiego w przedmiocie rozważań nad problematyką 

narodowościową i wyznaniową Kresów Wschodnich.  

Na poziomie konkretnym autor skupił się na propagowanej przez redaktora „Biuletynu 

Polsko-Ukraińskiego” koncepcji regionalnego systemu bezpieczeństwa, wyodrębnionej z 

programu ruchu prometejskiego, w którym to obóz piłsudczykowski upatrywał źródła 

mocarstwowości Polski i gwarancji bezpieczeństwa Rzeczpospolitej na Kresach. 

W poglądach prezentowanych na łamach pism prometejskich, Bączkowski wysuwał tezę 

o zbieżności polityki wschodniej Polski z koniecznością prowadzenia sprzyjającej 

mniejszościom narodowym i etnicznym polityki wewnętrznej. Przeprowadzając krytykę myśli 

politycznej obozu narodowego, konsekwentnie negował założenia programowe Obozu 

http://www.memory.gov.ua/sites/default/files/dopovid_gzhegozha_mazura.pdf
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Zjednoczenia Narodowego. Utożsamianie mniejszości narodowych z wrogiem publicznym, 

stosowanie rozwiązań siłowych, stanowiło w jego mniemaniu objaw słabości i porażkę władz 

w poszukiwaniu rozwiązań problemu kresowego.  

 

 


