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WOK L MYSLI POLITYCZNEJ .. , . · iR::TYKOtY 

Piotr KIMLA 
Uniwersytet Jagielloński 

ANTYROSY JSKOŚĆ MYŚLI POLITYCZNEJ 
WŁADYSŁAWA STUDNICKIEGO 
NA TLE TERAŹNIEJSZEJ 
POLSKIEJ POLITYKI WSCHODNIEJ 

~ The essay presems the profile, the way of thinking and the views on Russia of 

Władysław Studnicki (1867-1953) - a proliflc political writer who was much 

concerned with Polish independence. The anti-Russian overtone of his standpo

int resulcs from a highly emotional approach. Therefore a parallel can be drawn 

between Studnicki's stance and the Polish present Eastern politics. 

Gdy prześledzi się zasadnicze pozycje składające się na bogatą twórczość poli
tyczną Władysława Studnickiego (1867-1953), uderza wielkość i trudność tej 

polityki. By ją z powodzeniem uprawiać, nie wystarczy całkowicie się jej poświęcić. 
Nieustraszoność, niezależność, bezinteresowne oddanie sprawie, życie osobiste posu
nięte do ascezy - to za mało. Chociaż Studnicki nie tylko słowami, ale całym swoim 
życiem potwierdził, że interesuje go wyłącznie polityka, chociaż wykazywał wspo
mniane powyżej cnoty przesądzające o wielkości człowieka prywatnego, rodzą się 
wahania, czy można go nazwać politykiem. Naturalnie był politykiem i właściwie tylko 
politykiem. Choć zapewne żadnym taktykiem - wyraża się o nim Józef Mackiewicz1, 

ale w stwierdzeniu tym tkwi sprzeczność. Umiejętności taktyczne są tak prymarną 
i nieodzowną składową warsztatu polityka, że żywić można uzasadnione wątpliwości, 
czy ktoś ich pozbawiony zasługuje na to miano. Tak było w przypadku Władysława 

J. Mackiewicz, Władysław Studnicki, [w:] Wł. Studnicki, Tragiczne manowce. Próby przeciwdziała
nia katastrofom narodowym 1939-1945, [w:] tegoż , Pisma \Kybrane, t. IV, Toruń 2002, s. 217. 
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Studnickiego - człowieka bezkompromisowego, który w każdej sytuacji głosił to, co 
myślał, z właściwą sobie żywiołowością. Krytykując polskie stosunki, w których naj
zdolniejszym rzuca się kłody pod nogi, w których, przykładowo, profesor z obawy 
przed konkurencją nie wybiera na asystenta osoby najwybitniejszej, lecz „średniaka", 
autor Z przeżyć i walk odwołuje się do frazy Talleyranda - nie może być podpor4, kto 
nie stawia oporu. Całą jednak swoją działalnością w sferze politycznej demonstruje 
nieznajomość innego stwierdzenia francuskiego męża stanu, mianowicie, że u po
lityka słowa służą do ukrycia myśli. Jego bezkompromisowość w głoszeniu swoich 
idei, prowadząca do permanentnego antagonizowania własnych relacji z otoczeniem, 
zmusiła kiedyś Ignacego Daszyńskiego do zadania Studnickiemu pytania: Z kim je
steście w zgodzie? Z samym sob4- replikował przytomnie Studnicki2, ale jest to odpo
wiedź do zaakceptowania w przypadku myśliciela politycznego, doktrynera, wizjone
ra, nie zaś polityka. Szczególnie, gdy niepowrna fizjonomia oraz idee wyprzedzające 
tok myślenia społeczeństwa o dwa, a może o trzy kroki nie sprzyja budowie znaczą
cego zaplecza politycznego. 

Pierwsza zatem wyłaniająca się konkluzja brzmi: "Władysław Studnicki to w prze
ważającej mierze wizjoner, doktryner, twórczy myśliciel polityczny, a nie polityk. Za
rzut, jaki czyni na przykład Piłsudskiemu, mówiąc, że przejawiał[ ... ] ów oportunizm, 
który tkwił w różnych fazach jego działalności politycznej i który zawsze szukał kompro
misu między swymi pogltµlami, a ideami i nastrojami mas3, jest wzorcowym zarzutem 
myśliciela-doktrynera w stosunku do polityka-praktyka. Studnicki zdaje się w tym 
wypadku zapominać, iż to, co uchodzi za zaletę u orędownika wizji - bezkompromi
sowość w artykułowaniu poglądów - jest często wadą u polityka. 

Myśl polityczna autora Wóbec nadchodzt/cej II-ej wojny fwiatowej jest szczególną 
mieszaniną realizmu i idealizmu4• Nie chodzi w tym przypadku o prostą prawdę, 
iż nikt nie potrafi być w pełni realistą. Ścisłe trzymanie się rzeczywistości jest wy
mogiem przerastającym siły intelektualne człowieka i stąd każdy w mniejszym lub 
większym stopniu żywi się odrealnionym pokarmem własnej wyobraźni i pobożnych 
życzeń. Wydaje się jednak, iż "Władysław Studnicki miał szanse mylić się mniej, gdy
by- przykładowo - jego przywiązanie do analizy historycznej, gospodarczej i staty-

W. Studnicki, Z przeżyć i walk, t. I, Toruń 2002, s. 126. 

Tamże, s. 79. 

Jednym z najdosadniejszych przejawów idealizmu Studnickiego są następujące słowa: Po co mam 
patrzeć na nikczemnofć mego narodu podam wielkiej wojny [I wojny fwiatowej - P.K]? Czyż nie le
piej odebrać sobie życie zaraz po napisaniu «Sprawy polskiej» i napisać na ostatniej stronie tej ksiqż
ki, dlaczego to czynię. Wielu to poruszy do głębi i przyczyni się do wzmocnienia wpływu mej książki. 
W Polsce panuje olbrzymia zawifć i to osłabia wpływy jednostek twórczych. Gdy z drogi zejdę, łatwiej 
uzyskam uznanie dla mych idei. Bylem zdecydowany na samobójstwo po ukończeniu książki ( tegoż, 
Pisma wybrane, t. II, Z przeżyć i walk ... , s. 285). Realizm natomiast ujawnia się przede wszystkim 
w wykorzystywaniu przez Srudnickiego materiału statystycznego i histotycznego, a także w stylu 
uprawianego pisarstwa. Wypada się zgodzić z Konradem Studnickim-Gizbertem, że wyzyskiwanie 
w analizie politycznej danych gospodarczych jest ważnym i trwałym wkładem omawianego pisarza 
do polskiej myśli politycznej. Zob. K. Studnicki-Gizbert, Wstęp [w:] W. Studnicki, Polityka między
narodowa Polski w okresie międzywojennym, [w:] tegoż, Pism Wybranych, t. II, Toruń 2002, s. 11. 
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stycznej wpłynęło w większym stopniu na powściągnięcie uczuć i emocji. Nie wynika 
stąd, że postawa realistyczna jest czystym racjonalizmem sprowadzającym się na przy
kład do precyzyjnie skalkulowanego doboru środków do osiągnięcia celu. Uczucia 
i emocje są składnikiem rzeczywistości politycznej i realista musi brać je pod uwagę, 
ale zarazem stale mieć w pamięci, że sam im podlega i co za tym idzie winien trzymać 
je na wodzy. Mądrość polityczna głosi, iż nie powinno się dać na tyle ponieść gnie
wowi, by korzyść z tego mogli wyciągnąć nasi oponenci5• Wypada żałować, iż "Wła
dysław Studnicki, który uczestniczył w seminariach Maksa Webera w Heidelbergu6, 

nie przyswoił sobie jego późniejszego stwierdzenia: Polityka jest jak żmudne wiercenie 
w twardych deskach, a do tego potrzeba jednocześnie i namiętności, i dobrego oka7• Na 
niedobór namiętności Studnicki z pewnością nie cierpiał, jednak dobre oko wymaga 
chłodnej głowy, a tej przez lata zaangażowania w politykę nie był w stanie się dopra
cować. Jest to poważny zarzut. Przy lekturze jego pism trudno jednakże oprzeć się 
wrażeniu, że gdyby wykształcił w sobie większą dozę powściągliwości, wówczas jego 
przenikliwe analizy sytuacji Polski przed II wojną światową miałyby większe szanse 
na wysłuchanie8 • On przecież przepowiedział we wszystkich szczegółach, do najdrob
niejszych włqcznie, przebieg katastrofy polskiej, tak jak nastqpiła ona w istocie jesieniq 
1939 roku9; on przytaczał w skonfiskowanej przez cenzurę pracy Wóbec nadchodzqcej 
II-ej wojny światowej oraz w Memoriale przeciwko wojnie z Niemcami mowę Lloyda 
George' a, w której Anglik wyraził się bez ogródek: Gdyby wojna nastqpiła jutro, nie 
moglibyśmy posłać ani jednego batalionu do Polski, mówmy o tym otwarcie. Francja 
też by nie mogła10; on, na podstawie rzetelnej analizy stosunku sił11, przewidywał, że 
Niemcy zmuszone prowadzić wojnę na dwa fronty uderzą najpierw na Polskę (gdy 
ma się nieprzyjaciela na obu frontach, likwiduje się najpierw słabszego), że wojna 
polsko-niemiecka potrwa sześć tygodni, a zwycięzcą II wojny światowej w Europie 
będzie Rosja sowiecka; on w następujących słowach przestrzegał polską opinię pu
bliczną: W naszej publicystyce, a szczególnie w gazeciarstwie, panuje dziś tendencja po
mniejszania, lekceważenia sił Niemiec. Może to zemścić się w wysokim stopniu na naszej 
polityce, zwiększajqc prawdopodobieństwo wojny, może to się zemścić na naszych siłach, 

Por. Pamiętniki kardynała Retza, przeł. A. i M. Bocheńscy, Warszawa 1958, t. I, s. 401. 

Opuszczenie Heidelbergu przez Studnickiego nastąpiło w wyniku nieporozumienia z Maksem We
berem. Zob. Wł. Studnicki, Z przeżyć i walk ... , s. 80-81. 

M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki, Kraków 1998, s. 11 O. 

Znamienna w tym kontekście jest myśl Studnickiego, ukształtowana w pierwszym dziesięcioleciu 
XX wieku: Pamiętałem, że we wszystkich ważnych momentach dziejowych Polska miała umysły po
lityczne, których wskazania zbawiłyby naród, gdyby weszły w {wiadomość i wolę narodu, (Z przeżyć 
i walk}, s. 285. 

W. Frauendienst, Ten, którego ostrzeżeń nie słuchano, [w:] W. Studnicki, Tragiczne manowce. Pró
by ... , s. 171. 

10 W. Studnicki, Wóbec nadchodzĄcej II-ej wojny światowej, [w]: tegoż, Polityka międzynarodowa Pol
ski ... , s. 306. 

11 Wystarczy może jedno zestawienie przytaczane przez Studnickiego: Niemcy mają 700 tys. samocho
dów, Polska 40 tys. 
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przygotowanych do ewentualnej wojny, oraz podczas wojny, gdy się okaże, że przeciw
nik jest całkiem inny i nie posiada tych braków, o jakich u nas na każdym kroku dziś 
mówiq12• Więcej zdolności stricte politycznych mogło sprawić, że byłby kimś więcej 
niż tylko „niewysłuchanym prorokiem". Nie twierdzę, że mógłby się stać mężem 
opatrznościowym Polski. Jego stosunek do Niemiec Hitlera nie był realistyczny. 
Opierał się na wyobrażeniach utrwalonych przez własne doświadczenia kontaktów 
z instytucjami państwa niemieckiego 13 i samymi Niemcami14 z okresu Cesarstwa. 
Innymi słowy, myślicielowi nie udało się uchwycić prawdziwej natury reżimu na
zistowskiego15 i nie pomogła w tym obecność na zjeździe NSDAP w 1936 r. Hi
tlerowskie Niemcy to nie był kraj, z którym można było wchodzić w jakiekolwiek 
wiarygodne, trwalsze sojusze16. Oddanie Gdańska i zgoda na eksterytorialną au
tostradę17 mogło jedynie odwlec generalną rozprawę. Lecz w tym miejscu - i to 
w sposób natarczywy - pojawia się kwestia, czy odwleczenie wojny nawet o rok nie 
było grą wartą świeczki? Czy dla polityka może być bez znaczenia, że tysiące lu
dzi pomarłoby we własnych łóżkach i tysiące dzieci urodziłoby się w normalnych, 
szpitalnych warunkach. Wszystko to, oczywiście, próżne dywagacje, jako że odda
nie korytarza i Gdańska stanowiło niemożliwość psychiczną dla narodu polskiego. 
Jeśli wszakże przyjąć, iż opinia publiczna jest do pewnego stopnia urabiana i ura
bialna, bardziej słyszalny głos Studnickiego mógłby stanowić ważną dozę rozsądku, 
którego monoideowej i politycznie niewyrobionej opinii zabrakło. Rząd zaś był jej 
zakładnikiem. 

Antyrosyjskość myślenia politycznego autora Ludzi, idei i czynów ma podłoże 
ściśle emocjonalne i jest to jego zasadniczy polityczny grzech oraz przyczyna błędów, 
chociaż dla obrony swego stanowiska korzysta on z całego zestawu argumentów. 
Przed odzyskaniem niepodległości powtarza wielokrotnie, iż Rosja musi być głów-

12 W. Studnicki, Wobec nadchoriZIJcej .. . , s. 337. 

13 Oto jeden z wyrazów rewerencji dla państwa niemieckiego, wypowiedzianych przez Studnickiego 
na początku XX w.: Całokształt życia gospodarczego i umysłowego Niemiec, doskonale zorganizowane 
pracownie naukowe, biblioteki seminaryjne, wzbudzały we mnie podziw i zazdrofć. Kiedy to my będzie
my mieli? Bez niepodleglofci takich warunków nie osiqgniemy, a warunki takie dajq jednostce pełen roz
wój sil. Zrozumiałem, że inaczej ułożyłoby się moje życie, inne osiqgnqlbym rezultaty w mych wysiłkach 
naukowych, gdyby Polska była w warunkach takich, jak Niemcy. Nie idealne państwo socjalistyczne, ale 
konkretne państwo niemieckie uznałem za ideał, z trudnościq osiqgalny dla naszego kraju. (Z przeżyć 
i walk .. .), s. 80. 

14 Mając na myśli armię cesarską, Studnicki twierdził, iż pułkownik niemiecki to najwyższy typ czło
wieka, którego cechuje wysoka kultura towarzyska. Pułkownik niemiecki był to najczęfciej mężczyzna 
w sile wieku, lat blisko 50. Miał za sobq dwadzieścia kilka lat pracy w dziedzinie wojskowości, znajomość 
i zamiłowanie swego zawodu i bardzo silne poczucie obowiqzku, wb. tamże, s. 402. 

15 Dodać należy, że sztuka ta udała się tylko nielicznym i to od wewnątrz obserwującym rozwój sytua
cji. Taki chlubny wyjątek stanowi Hermann Rauschning i jego Rewolucja nihilizmu. 

16 Studnicki przekonał się o tym osobiście, będąc aresztowanym przez gestapo i więzionym na Pawia
ku od czerwca 1941 do sierpnia 1942 r. 

17 Wedle koncepcji Studnickiego Niemcy w zamian winni oddać nam port w Libawie i zgodzić się na 
eksterytorialną autostradę przez Prusy Wschodnie łączącą ten port z wschodnimi ziemiami Polski. 



This content downloaded from 149.156.88.60 on Thu, 25 Mar 2021 10:52:41 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

484 Piotr Kimla 2(4)/2005 

ną antagonistką Polaków, gdyż dzierży 80% naszego terytorium historycznego18• Po 
odzyskaniu niepodległości, pisze: Stosunki polsko-rosyjskie dadZ4 się streścić w słowach: 
15 wojen, podziały, ujarzmienie, powstania, prześladowania, męczeństwo i bohaterstwo 
jednostek, niewola, przystosowanie się do niewoli mas, uniemożliwienie Polsce sprostania 
w rozwoju z Zachodem, oderwanie się od Rosji wskutek wojny Rosji z państwami central
nymi, próba ponownego ujarzmienia Polski, próba narzucenia jej swojego ustroju, swej 
ideologii czyli wojna 1919 i 1920 r. Sprzeczność cywilizacyjna, sprzeczność ustrojowa od 
zarania dziejów tych państw do chwili obecnej włqcznie19 • Powtórzmy, ów tendencyjny 
opis wyrasta na podłożu uczuciowym. Studnicki wychowany jest w duchu kultu pol
skich powstań, w rozmiłowaniu do literatury romantycznej. W jego przekonaniu, po
rozbiorowa historia Polski to nie tyle zapis zgubnych przejawów liberum conspiro, lecz 
dzieje nieudanej ugody2°. Jego sympatię budzą tacy historycy, jak Szymon Askenazy 
i Wacław Tokarz - ci sami, którym za nieuargumentowaną antyrosyjskość nie szczędzi 
słów krytyki Aleksander Bocheński21 • 

Na wrogość Studnickiego do Rosji potężnie wpłynęło, rzecz oczywista, zesła
nie na Syberię. Pod wpływem doświadczeń syberyjskich dał on wstrząsające opisy 
stosunków panujących w Rosji, ale ujawnia się w nich rozemocjonowana przesa
da. Studnicki pisze o bardzo niskim poziomie moralnym urzędników, mieszczan 
i chłopów rosyjskich. Ci pierwsi to jakaś horda koczownicza, niezwiqzana uczuciowo 
z miejscem swego zamieszkania i urzędowania. Przenosili się z zachodu na wschód, ze 
wschodu na zachód, pragnqc otrzymać jak najwięcej pieniędzy za translokację, tzw. -
progonnyje''22• Mieszczanka syberyjska z kolei nie widzi niczego zdrożnego w zdra
dzaniu męża, jako że i temu i drugiemu wystarczy, wszystkim wystarcz/3• Kupcy rosyj
scy, zdaniem pisarza, działają wedle zasady: nie oszukasz - nie sprzedasz. Szokujący 
jest opis wsi: Nie było na wsi syberyjskiej święta większego w jesieni lub zimq, które nie 
trwałoby dni kilka, które nie byłoby kilkudniowq pijatykq. W pierwszym dniu pijani 
mężczyźni, w drugim mężczyźni i kobiety, następnie mężczyźni, kobiety i dzieci. Cała 
wieś pijana, a epizodem końcowym bicie się, łamanie kości, śmierć przez pobicie24• Da
lej następuje wzmianka o pladze snochaczestwa na wsi, a więc o odbywaniu przez oj
ców stosunków płciowych z synowymi. Studnicki przytacza także wypowiedź urzęd
nika rosyjskiego, który stwierdza, iż warszawskq ulicznicę można byłoby zaprowadzić 
do naszego kasyna, nie gorsza od naszych pań25 • Wszystko to kształtuje nastawienie 
autora Tragicznych manowców do rosyjskości, któremu explicite daje wyraz: Szerokie 

18 W Studnicki, 1-\yznania germanofila polskiego, [w:) tegoż, Pisma wybrane, t. III, Ludzie, idee i czyny, 
Toruń 2000, s. 19. 

19 W Studnicki, System polityczny Europy a Polska, Warszawa 1935, s. 171. 
20 W Studnicki, Z przeżyć i walk ... , s. 282. 

21 Por. A. Bocheński, Dzieje głupoty w Polsce. Pamflety dziejopisarskie, Warszawa 1996. 

22 W Studnicki, Z przeżyć i walk, s. 51. 

23 Tamże. 

24 Tamże. 

25 Tamże, s. 52 
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twarze, niekształtne czaszki, znamionuj4ce olbrzymi4 przymieszkę krwi mongolskiej, 
wzbudzały we mnie wstręt, «Oto dzicz, oto barbarzyńcy, na karm których ma pójść 
naród polski - pomyślałem. Poczułem wówczas tak4 boleść, taki wstręt, że pomyślałem: 
lepiej zgin4ć narodowi naszemu, lepiej się zgermanizować, niż iść na nawóz dla Mongo
łów. To wrażenie pozostawiło głęboki ślad w mej duszy i było podstaw4 przyszłego mego 
stosunku do Rosji na cale życie26• 

Lepiej zginąć narodowi niźli wchodzić w jakiekolwiek stosunki z Rosjanami - to 
postawa ekstremisty, romantyka, którego nienawiść doprowadza do utraty kontaktu 
z rzeczywistością. Trudno znaleźć dla niej słowa usprawiedliwienia nawet wówczas, 
gdy nie mówi tego polityk, lecz pisarz polityczny27• Położenie geograficzne jest tym 
obiektywnym czynnikiem, który skazuje dwa narody na wzajemne intensywne rela
cje. Osobiste sympatie nie mają w związku z tym nic do rzeczy. Wydawałoby się, że 
przypominanie tak elementarnych prawd w odniesieniu do wybitnego myśliciela po
litycznego potrąca o impertynencję, a jednak w świetle powyższych wywodów Stud
nickiego jest to konieczne. 

Z przykładu postawy polskiego irredentysty można wyprowadzić ogólniejszą na
ukę, której przypomnienie zdaje się pilne, szczególnie w odniesieniu do teraźniej
szych stosunków polsko-rosyjskich. Antypatia do wszystkiego, co rosyjskie zaślepia 
omawianego autora i zapomina on, gdy myśli o wschodnim sąsiedzie, że polityka jest 
dziedziną „wychyloną ku przyszłości". Między innymi ta jej cecha przesądza o tym, 
że nie istnieją w niej wieczni wrogowie. Wrogość Polaków do Rosji wynika w wiel
kim stopniu ze statusu ofiary, jaki ukształtował się w polskiej świadomości. Jednak
że bycie ofiarą nie jest wyrazem politycznej roztropności. Kraje cywilizowane, prze
niknięte doktryną humanitaryzmu mogą przez chwilę mieć słuch dla ofiary, a i to 
pod warunkiem, że nie narusza to ich interesów. Polak w życiu prywatnym skrzętnie 
ukrywa wszelkie sytuacje, które zniżały go do pozycji ofiary. Przenosząc się wszak
że na grunt polityki, nie dostrzega niczego opacznego, anormalnego w epatowaniu 
otoczenia międzynarodowego statusem ofiary. Jednocześnie Polacy w odniesieniu 
do Rosjan (nie do państwa rosyjskiego) wykazują poczucie wyższości. Na porządku 
dziennym leży nieliczenie się z rosyjską dumą narodową, a ona dla ludzi oddzielo
nych od łacińskiej kultury, europejskiego dobrobytu i wolności, jest punktem szcze
gólnie drażliwym, gdyż w nim ogniskują się nadzieje Rosjan na zdobycie międzyna
rodowego poważania28 • 

26 Tamże, s. 49. 

27 Każdy, kto wkracza w domenę polityki, wyczerpuje tym samym możliwość kierowania się wyłącz
nie własnymi przekonaniami. Jak pisze Raymond Aron: fest rzeczq równie jasr14, że etyka przeko
nań nie może być moralnościtf państwow4 i posun4łbym się nawet do twierdzenia, że etyka przekonań 
w swej najczystszej postaci nie może być moralności4 człowieka, który podejmuje polityczr14 grę, nawet 
jefli czyni to tylko poprzez słowo mówione lub pisane. Nikt, ani obywatel ani przewodniczt1cy zwitfzku 
studenckiego, ani dziennikarz, nie mówi i nie pisze dokładnie wszystkiego, co czuje, bez og'4dania się 
na konsekwencje swoich słów i uczynków, koncentruj4c się wy/t/cznie na posłuszeństwie wobec własne
go sumienia. (Main Currents in Sociological Thought. Durkheim, Pareto, Weber, przeł. na angielski 
R. Howard, H. Weaver, t. II, Londyn 1972, s. 216). 

28 Por. A. Bocheński, Dzieje głupoty ... , s. 262-267. 
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Oczywiście, Władysław Studnicki swą działalnością udowodnił, że status ofiary 
jest mu całkowicie obcy. Dobitnie zaświadcza o tym następujące stwierdzenie skie
rowane w myślach do Rosjan: Przeklęte robactwo, które plugawi nasz kraj! /(jedyż my 
was tępić będziemyf-9 Myśliciel pragnął wyzwolenia się Polaków z kompleksu prze
możnej siły państwa rosyjskiego; pragnął w dwudziestoleciu międzywojennym „ob
cięcia'' Rosji na zachodzie przez blok środkowo-europejski pod egidą Niemiec, na 
wschodzie przez Japonię. Wszystko to podyktowane jest przeświadczeniem o nie
usuwalnej, odwiecznej wrogości polsko-rosyjskiej. Oto zasadnicza, niedopuszczalna 
pomyłka autora. 

W zarysowanym powyżej względzie oddziaływanie niedawno wznowionych pism 
Studnickiego może przynieść wybitnie niekorzystne skutki. W teraźniejszej polskiej 
racji stanu leżą bowiem jak najlepsze stosunki z Rosją. Po pierwsze, jeśli uda się je 
osiągnąć, wzmocnieniu ulegać będzie siła polskiego głosu w Unii Europejskiej; a con
trario będzie on słabszy, jeśli Francja - stały sojusznik Rosji - oraz Niemcy będą po
strzegać nas jako nieuleczalnych rusofobów. Po drugie, kraj nasz pilnie potrzebuje 
dobrych stosunków z Rosją, bo coraz bardziej niezależna Ukraina, o ile obierze zde
cydowany kurs prozachodni, znacznie szybciej i chętniej stanie się germano- niźli 
polonofilska. Warto pamiętać, iż poważne plany w związku z Ukrainą były snute 
w Niemczech już w XIX w. Nie twierdzę, że niepodległa Ukraina nie leży na linii 
polskiej racji stanu. Dzięki jej istnieniu zarysowuje się zmiana naszej sytuacji geo
politycznej, gdyż przestajemy być już rozciągnięci między Rosją a Niemcami. Coraz 
zgodniej ze stanem faktycznym można twierdzić, że nasze położenie geograficzne 
obejmuje obszar między Niemcami a Ukrainą. Nowe położenie będzie wszakże ko
rzystniejsze tylko wtedy, gdy możliwe stanie się wypracowanie i utrwalenie przyja
znych stosunków z Rosją. Wtedy bowiem Ukraina znajdzie się realnie, a nie li tylko 
na mapie, między Polską a Rosją. Wydaje się zatem, iż najwyższa pora na normaliza
cję stosunków polsko-rosyjskich. Jeżeli polityka polska- przyczyniając się do zwycię
stwa Juszczenki na Ukrainie - stała w ostrej opozycji do rosyjskiej, to dalsze drażnie
nie rosyjskich polityków poprzez sprawę Czeczenii (zamiast dążyć do konsyliencji) 
nie znajduje z politycznego punktu widzenia (a z tego patrzymy) żadnego wytłuma
czenia. Jakie rozumne, polityczne powody istnieją ku krytykowaniu polityki Rosji 
w Czeczenii przed Niemcami i Francją, a więc wysuwaniem się przed szereg? W po
wyższych uwagach pomięto zupełnie aspekt gospodarczy3°. Czy nierozumne często
kroć zaognianie stosunków nie doprowadziło do sytuacji, w której bilans naszych 
stosunków gospodarczych z Rosją jest coraz gorszy? 

Analizując myśl polityczną Władysława Studnickiego, celowo wyeksponowałem 
wątek budzący sprzeciw i polemikę. W czytując się w jego poglądy wyrażone kla
rowną prozą31 , dochodzi się do przekonania, że ten urodzony polemista, człowiek 

29 W. Studnicki, Z przeżyć i walk ... , s. 52. 
30 Spotkałoby się to, rzecz jasna, z zarzutem ze strony Studnickiego. 

31 Studnicki był wrogiem czczego werbalizmu, dokuczającego tak bardzo analizom i książkom nauko
wym, nie tylko zresztą w Polsce. 7jle słów i tak mało treści ... - zwykł mawiać. 
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nieugięty i odważny, indywidualista w najlepszym tego słowa znaczeniu, w gruncie 
rzeczy byłby z tego bardziej zadowolony. Nie przez pochwały, lecz przez spór oso
bom takiego pokroju wyrażać należy podziw i szacunek. Piszę w tym momencie 
o Studnickim człowieku prywatnym. Bowiem przekonań co do Rosji Studnicki by 
nie zmienił. Jako polityk pozostawiał więc bardzo wiele do życzenia. 

_________________________ , __ _ 
Dr Piotr KIMLA, ur. 1973 r., studia politologiczne (1993-1998) i filozoficzne (2003-
-2004) na Uniwersytecie Jagiellońskim; doktor nauk humanistycznych w zakresie 
nauk o polityce (2002); adiunkt w Zakładzie Historii Myśli Politycznej INPiSM UJ; 
stypendysta funduszu im. St. Estreichera, Rektora UJ, Fundacji na Rzecz Nauki Pol
skiej (dwukrotnie 2004 i 2005 r.); członek Stowarzyszenia Antropologicznego ,,Ar
chipelagi kultury", członek Klubu Jagiellońskiego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk 
Politycznych; współredaktor (z Barbarą Krauz-Mozer) książki Spotkania z Lewiata
nem, autor monografii Kiedy czas staje i czas nie ma końca. Idee polityczne w eseistyce 
T.S. Eliota (nagroda Rektora UJ) oraz dwudziestu artykułów naukowych (m.in. Po
lityka Hobbesa przebrzmiały mit?; Realism in the Reaction to ldealism. Arons Critics of 
Hf Morgenthaus Standpoinr, Uwagi o polityce Maxa ~bera; Arnold Gehlen w obro
nie klasycznych zadań władzy i instytucji państwa). 
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