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Józefa Pi sudskiego 

Tak, Pi sudski by  cz owiekiem jedynym w swoim rodzaju i aden pi sudczyk nie by  do 

niego podobny. Najbli szy by  mu na pewno S awek, a potem wszyscy wilnianie […] 

By  cz owiekiem bardzo skrytym i nieufnym i nie ulega  adnym wp ywom […]. Bez 

niego wszyscy pi sudczycy i legioni ci razem wzi ci niczego by nie dokonali, a potem 

nigdy by nie doszli znowu do w adzy1. 

System pomajowy ró ni  si  od innych systemów dyktatorskich tym, e Jó-

zef Pi sudski nigdy nie obawia  si , e straci w adz . Nie prowadzi  gier perso-

nalnych, nie sprawdza , czy w jego otoczeniu nie ma uk adów, które mog yby 

mu zaszkodzi . Nie przeszkadza o mu, e jego wspó pracownicy spotykaj  si   

i dyskutuj  o polityce, wr cz przeciwnie – zach ca  ich do samodzielno ci. Mar-

sza ek nie obawia  si , e jego otoczenie b dzie knu o przeciw niemu, a ludziom 

mu bliskim nie przysz o nawet do g owy, e mogliby to zrobi . Komendant 

zdawa  sobie jednak spraw  z tego, e nie b dzie y  wiecznie i chcia  przygo-

towa  grup  ludzi do rz dzenia bez niego2.  

Po wycofaniu si  Pi sudskiego do Sulejówka w 1923 r. wydawa o si , e 

odejdzie on na polityczn  emerytur . Nie zamierza  jednak usuwa  si  w cie , 

mia  dwie mo liwo ci powrotu. Móg  skompromitowa  system parlamentarny 

albo dokona  przewrotu zbrojnego. Pocz tkowo Komendant nie my la  o roz-

wi zaniu si owym. Zamach oznacza  wojn  domow  i narzucenie spo ecze stwu 

re imu, a tego chcia  unikn . Mia  w planach przej cie w adzy w wyniku za a-

mania si  systemu politycznego3. W po owie 1924 r. pojawi a si  koncepcja za-

machu wojskowego. Poniewa  inicjatywa nie wychodzi a z Sulejówka, nie by o 

wiadomo, czy przewrót oprze si  na Józefie Pi sudskim, czy W adys awie Sikor-

                                                 
*  beata.zurawska87@gmail.com. 
1  Cytat za: W.A. Zbyszewski, Gaw dy o ludziach i czasach przedwojennych, Warszawa 2000, s. 24. 
2  Zob. A. Garlicki, Pi kne lata trzydzieste, Warszawa 2008, s. 261. 
3  Zob. R.M. Watt, Gorzka Chwa a. Polska i jej los 1918–1939, Warszawa 2005, s. 195. 
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skim. Samotnik z Sulejówka mia  mocn  pozycj  w ród o nierzy, co przechyli-

o szal  na jego korzy . Wtedy te  zacz y si  zacie nia  kontakty mi dzy le-

gionistami skupionymi wokó  genera a Gustawa Orlicza-Dreszera i pu kownika 

Boles awa Wieniawy-D ugoszowskiego. W tym samym czasie wokó  Marsza ka 

tworzy a si  tzw. Koc-grupa, która dzia a a w tym czasie wy cznie na polu poli-

tycznym. W obozie pi sudczykowskim nie by o wewn trznej hierarchii. Uzna-

niem ciszyli si  ci, którzy najcz ciej spotykali si  z Marsza kiem i cieszyli si  

jego zaufaniem. W pocz tkach 1926 r. byli to m.in.: Walery S awek, Boles aw 

Wieniawa-D ugoszowski, Aleksander Prystor, Kazimierz witalski oraz Gustaw 

Orlicz-Dreszer. Szczególne miejsce w tej grupie zajmowa  Wieniawa-D ugo- 

szowski, którego Pi sudski lubi  najbardziej. Pojawiaj  si  nawet sugestie, e by  

on jednym z tych, którzy namawiali Pi sudskiego do przewrotu4. 

Józef Pi sudski 12 maja, wyje d aj c z Sulejówka, by  przekonany, e nie 

dojdzie do powa niejszych walk, a on jedynie urz dzi „zbrojn  demonstracj ”. 

Nie wyobra a  sobie, e ktokolwiek b dzie w stanie przeciwstawi  si  Pierw-

szemu Marsza kowi Polski. Wydarzenia rozegra y si  nie po jego my li. Ko-

mendant nie wiedzia , e prezydent Wojciechowski rano wyjecha  do Spa y.  

W zwi zku z tym musia  wróci  do Rembertowa, element zaskoczenia zosta  

wi c utracony, a rz d mia  czas na powzi cie dzia a . Kiedy prezydent Wojcie-

chowski wróci  do stolicy, zaproponowa  Pi sudskiemu spotkanie na mo cie Po-

niatowskiego. Oko o godziny 17.00 pojawi  si  prezydent, chwil  pó niej w to-

warzystwie Dreszera, Stamirowskiego i Wieniawy Marszalek wszed  na most5. 

Po zako czeniu rozmowy na mo cie w stolicy rozpocz y si  walki, które 

trwa y prawie trzy dni. mier  ponios o 371 osób (w tym 176 cywilów), rannych 

by o 918 osób (w tym 313 cywilów)6. Pi sudskiemu uda o si  obali  rz d i zdo-

by  w adz , ale cena tego by a olbrzymia, przelana zosta a braterska krew7. 

Lato 1926 r. up yn o ekipie rz dz cej na umacnianiu w adzy poprzez poli-

tyk  personaln . „Zaufani” ludzie zajmowali kluczowe stanowiska w wojsku, 

przeprowadzano reorganizacj  urz dów i ministerstw. Takie post powanie t u-

maczono oszcz dno ciami i usprawnieniem administracji, w rzeczywisto ci by y 

to „czystki”. Zmieni o si  tak e otoczenie Józefa Pi sudskiego. Nadal jednak je-

dynym wyznacznikiem pozycji w elicie pi sudczykowskiej by o zaufanie, Ko-

mendanta. Wówczas w kr gu zaufanych byli m.in. Walery S awek, Aleksander 

                                                 
4  Nale eli do niej, poza Adamem Kocem, Bogus aw Miedzi ski, Kazimierz witalski, Józef 

Beck, Ignacy Matuszewski, Kazimierz Stamirowski i Henryk Floyar-Raychman; A. Garlicki, 

Przewrót majowy, Warszawa 1978, s. 141–142, 167–168; J. Majchrowski, Pierwszy U an Dru-

giej Rzeczypospolitej, Warszawa 1993, s. 111. 
5  Zob. A. Garlicki, Przewrót majowy…, s. 224, 227, 233; R.M. Watt, Gorzka chwa a…, s. 199–200. 
6  W adys aw Pobóg-Malinowski podaje, e w czasie przewrotu majowego zgin o 400 osób,  

a rannych by o 1500; zob. W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1914–

1939, t. 2, Kraków 2004, s. 670.  
7  Wyczerpuj co o dzia aniach w maju 1926 r. pisze Andrzej Garlicki, Przewrót majowy, War-

szawa 1978; R.M. Watt, Gorzka chwa a…, s. 209. 
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Prystor, Józef Beck, Kazimierz witalski i w mniejszym stopniu Stanis aw Car. 

Nie zmieni a si  pozycja Boles awa Wieniawy-D ugoszowskiego, który nadal 

by  ulubie cem Komendanta. Marsza ek by  pewny, e ludzie ci s  mu oddani  

i w pe ni dyspozycyjni. Wraz z up ywem czasu cedowa  na nich coraz wi kszy 

zakres w adzy. Ich si  by o to, e byli najbli ej Pi sudskiego, jednak w ka dej 

chwili Marsza ek móg  ich odsun  od siebie, a tym samym od w adzy8. 

Józef Pi sudski uwierzy , e od niego zale ne s  losy Polski. „Dlatego nie 

potrzebowa  doradców – pisa  Garlicki – partnerów intelektualnych. Potrzebni 

byli sprawni, wierni wykonawcy. To by y kryteria najwa niejsze. Dla kierowa-

nia tak skonstruowan  ekip  wystarcza y rozkazy i polecenia”. Otoczenie Mar-

sza ka akceptowa o ten stan rzeczy. Po pierwsze, dlatego, e ich fascynowa , po 

drugie – bez niego nie znaczyli wiele. Pozycja Pi sudskiego nigdy nie by a za-

gro ona. Walka, która toczy a si  wewn trz obozu, by a nie przeciw Komendan-

towi, ale o jego zaufanie, które wyznacza o presti  w obozie. Walery S awek  

i Wieniawa, którzy byli przyjmowani zawsze, mieli pozycj  o wiele wy sz  ni  

chocia by premier. Powoli zdobywa  znaczenie w grupie rz dz cej Józef Beck9. 

Ró na by a tak e cie ka kariery D ugoszowskiego, S awka i Becka po 1926 r. 

Wieniawa przyj  inn  postaw  ni  pozostali ludzie Pi sudskiego, którzy wyko-

rzystywali znajomo  z Komendantem i obejmowali wysokie stanowiska. D u-

goszowski chcia  by  jedynie dowódc  szwole erów. Józef Beck pisa : „[…] 

móg  wybiera  to, co woli, to, na co ma wi ksz  ochot , a wybra  dowodzenie 

pu kiem szwole erów”. Wieniawa na ten temat wypowiedzia  si  w artykule  

z 1930 r.: „By em kiedy  Jego [Pi sudskiego – B. .] adiutantem, kiedy On do-

wodzi  1-sz  brygad , teraz ja tak e dowodz  1-sz  brygad , i to kawalerii. To 

mi wystarczy. Jestem cz owiek skromny, ale bezwstydny kawalerzysta”10. Po-

mimo tego, e Pi sudski chcia , aby Wieniawa zajmowa  wysokie stanowiska 

polityczne, ten broni  si  przed tym i chcia  pozosta  w wojsku. 

Walery S awek tak e nie d y  za wszelk  cen  do w adzy. Wiernie wyko-

nywa  polecenia Pi sudskiego. Po przewrocie majowym wróci  do czynnej s u -

by wojskowej w Generalnym Inspektoracie Si  Zbrojnych. Zajmowa  si  przede 

wszystkim dzia alno ci  polityczn . By  cz onkiem uformowanej w 1927 r. Ra-

dy Pu kowników, która spotyka a si  w jego mieszkaniu. Z Rady tej wywodzi a 

si  tzw. grupa pu kowników, która odgrywa a du  rol  w yciu politycznym  

II Rzeczypospolitej w latach 1928–193511. S awek dominowa  nad innymi pi -

sudczykami, je eli chodzi o zaufanie Pi sudskiego, a co za tym idzie – pozycj  

polityczn . „Marsza ek nigdy nie zni y by si  do pro by o poparcie – s usznie 

pisa  Richard M. Watt – ani nie wzi  na siebie osobistych zobowi za , prosz c 

o g os. Oczywi cie kto  musia  go w tym zast powa  – osob  t  by  S awek. 

                                                 
8  Zob. A. Garlicki, Józef Pi sudski 1867–1935, Kraków 2008, s. 607, 613–614. 
9  Zob. idem, Od maja do Brze cia, Warszawa 1981, s. 268. 
10  Cytat za: W. Dworzy ski, Wieniawa. Poeta. o nierz. Dyplomata, Warszawa 1993, s. 146. 
11  Zob. J.M. Nowakowski, Walery S awek. Zarys biografii politycznej, Warszawa 1988, s. 72, 75. 
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[…] Rozmowa ze S awkiem by a uwa ana za praktyczny równowa nik dyskusji 

z Pi sudskim”12. Przewrót majowy umo liwi  S awkowi wyj cie z cienia. Z poli-

tyka ukrytego za Pi sudskim sta  si  czo ow  postaci  sanacji.  

W odró nieniu od Wieniawy i S awka, Józef Beck pocz tkowo nie cieszy  

si  tak du ym zaufaniem Komendanta. Sytuacja zmieni a si  po przewrocie ma-

jowym. Pi sudski obj  Ministerstwo Spraw Wojskowych, a szefem swego gabi-

netu wojskowego uczyni  w a nie Becka. Od tego momentu „podopieczny” nie 

odst powa  Komendanta przez kilka lat. Nieprzychylny Beckowi Stefan Arski 

pisa : „Jest jego adiutantem, oficerem do specjalnych porucze , nieledwie ordy-

nansem i ch opcem na posy ki”. A dalej wyja nia  powody sympatii Pi sudskie-

go do Becka: „Pi sudski, nie znosz cy w pobli u siebie ludzi z charakterem  

i samodzielnymi pogl dami, nabra  upodobania do tego sprytnego i pozbawio-

nego wszelkich skrupu ów oficera […]. Uleg y a  do p aszczenia si  przed nie 

znosz cym sprzeciwu dyktatorem, stawa  si  Beck szorstki i bezwzgl dny  

w obej ciu z podw adnymi. Nie cieszy  si  te  sympati  w ród ogó u dygnitarzy 

sanacyjnych. Ale l kano si  go jako cz owieka, który w ka dej chwili ma dost p 

do dyktatora. Przepowiadano mu te  wielk  karier . I nie bez racji”13. Becka od 

Wieniawy i S awka ró ni a jeszcze ambicja. Ci dwaj chcieli tylko znajdowa  si  

w otoczeniu swego Komendanta, nawet kosztem utraty pozycji politycznej i sta-

nowiska. Beck tak e by  pod urokiem Pi sudskiego, ale nie by by w stanie zre-

zygnowa  z w adzy i pozycji w elicie sanacyjnej. 

Po maju 1926 r. rozpocz  si  najlepszy okres w yciu Wieniawy. Uk ada o 

mu si  tak w yciu prywatnym, jak i zawodowym. D ugoszowski, pomimo ró -

nych oficjalnych funkcji, które pe ni  i spotka  z bohem  artystyczn , stale by  

„u boku” Pi sudskiego. Ci gle by  jego „okiem i uchem”. Wykonywa  polecenia 

Pi sudskiego, zdobywa  przy nim do wiadczenie wojskowe i dyplomatyczne. 

Sam Pi sudski mówi  o nim: „To jest cz owiek z najbardziej honorowych z ar-

mii. Cz owiek, któremu ja wierz  bezwzgl dnie”14. 

W porównaniu z innymi „wspó pracownikami”, Komendant z D ugoszow-

skim mia  nietypowe relacje. Niekiedy porównuje si  je do relacji ojca i syna. 

Jest to nietrafne, cho by ze wzgl du na ró nic  wieku. Wieniawa by  m odszy 

od Pi sudskiego o czterna cie lat. Nie by a to tak e przyja , poniewa  dzieli  

ich dystans oficjalnych stanowisk15. Na pytanie, którego z legionistów lubi naj-

bardziej, bez zastanowienia odpowiada  – Wieniaw . Jacek Majchrowski pisa : 

„[…] by  on [Wieniawa – B. .] spo ród wspó pracowników najbli sz  osob , 

                                                 
12  R.M. Watt, Gorzka chwa a…, s. 248. 
13  J. Beck, Pami tniki, Warszawa 1985, s. 11 – 12. 
14  W. Grochowalski, Ku chwale Wieniawy, ód  2001, s. 39. 
15  Boles aw D ugoszowski zosta  wiadkiem na lubie Józefa Pi sudskiego z Aleksandr  Szczer-

bi sk , towarzyszy  mu tak e podczas jego powrotu do katolicyzmu. By  obecny przy sporz -

dzaniu testamentu, a po mierci Pi sudskiego, któremu towarzyszy  do ko ca, wykonywa  jego 

ostatni  wol . Z kolei Pi sudski trzyma  do chrztu Zuzann  D ugoszowsk . 
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której zlecane by y najbardziej delikatne misje, osob  dopuszczon  do najbar-

dziej osobistych spraw Marsza ka, spe niaj c równie  – co warto przypomnie  – 

rol  opiekuna”16. Za bezgraniczne przywi zanie Marsza ek odwzajemnia  si  uf-

no ci . Kiedy po kolejnym wybryku Wieniawy w Adrii czy Oazie genera owie 

Leon Berbecki i Gustaw Orlicz-Dreszer opowiedzieli o tym Pi sudskiemu, ten 

krótko skwitowa : „Wszystko to jest zazdro  i k amstwo. Wieniawa jest wzo-

rem cnót rycerskich i moje zaufanie do jego szlachetno ci i lojalno ci jest wi k-

sze ani eli do którego  z was”17. Inni musieli ci ko pracowa , by wyj  z nie a-

ski, Wieniawa natomiast zyskiwa  to jednym u miechem lub artem. 

Józef Pi sudski chcia , eby Wieniawa zosta  politykiem, a najlepiej dyplo-

mat . O niech ci Wieniawy do tego pomys u wiedzieli wszyscy, a „Cyrulik 

Warszawski” przezwa  Wieniaw  – „Bezpartyjny Bolcio Wspó pracy z Rz -

dem”18. Józef Beck tak okre li  dzia alno  polityczn  Wieniawy: „Marsza ek 

powierzy  Wieniawie znaczn  cz  spraw wynikaj cych z jego kontaktu ze 

wiatem zagranicznym […] przez pewno  Komendanta, e si  Wieniawa nigdy 

moralnie nie po lizgnie na posadzkach obcych salonów w czasach, kiedy dopie-

ro z wielkim trudem Polacy zdobywali si  na wytworzenie w asnej postawy wo-

bec wiata zewn trznego. […] Tote  Marsza ek niejednokrotnie jeszcze potem 

wraca  do Wieniawy, kiedy trzeba by o trudne kontakty zagraniczne za atwi . 

Pewny by  zawsze, e tak w dziedzinie honoru osobistego, tak i w poczuciu 

godno ci obywatela Rzeczypospolitej w stosunku do wiata zewn trznego in-

stynkt i odruch Wieniawy by y niezawodne”19. 

Boles aw D ugoszowski pe ni  wiele ról w swoim yciu. By  m.in. o nie-

rzem, adiutantem i najbli sz  osob  Pi sudskiego oraz dyplomat . By  tak e po-

rednikiem pomi dzy artystami a Pi sudskim. Wi za  rodowisko artystyczne  

z Belwederem. Znaj c si  z D ugoszowskim, arty ci mogli stan  bli ej polity-

ków. Wieniawa powtarza  plotki, aluzje, a to kusi o rodowisko literackie. Arty-

ci gotowi byli odda  swe pisarstwo w s u b  legendzie Pi sudskiego, by s ysze  

podobne anegdoty wcze niej ni  reszta stolicy20. Du y wp yw na znajomo  

Wieniawy ze znanymi lud mi mia a jego pozycja u boku Marsza ka. Ale z dru-

giej strony, gdyby nie by  literatem i nie lubowa  si  w nocnych hulankach, nie 

przysporzy by Pi sudskiemu tak wielu stronników w ród artystów. Andrzej Gar-

licki o roli cznika bohemy artystycznej z Belwederem pisa : „By  tym, który 

wi za  rodowisko artystyczne, a przede wszystkim literackie z obozem rz dz -

cym. W pewnym sensie pacyfikowa  to rodowisko”21. To na Wieniawie w a nie 

                                                 
16  J. Majchrowski, Pierwszy U an…, s. 91, 92. 
17  M. Urbanek, Wieniawa. Szwole er na pegazie, Wroc aw 2008, s. 152. 
18  E. Grabska, M. Pytasz, Szuflada Genera a Wieniawy. Wiersze i dokumenty. Materia y do twór-

czo ci i biografii Boles awa Wieniawy-D ugoszowskiego, Warszawa 1998, s. 110; M. Urbanek, 

Wieniawa. Szwole er…, s. 113. 
19  Cytat za: J. Majchrowski, Pierwszy U an…, s. 119–120. 
20  Zob. M. Urbanek, Wieniawa. Szwole er…, s. 172. 
21  A. Garlicki, M dry Król Asioka, Warszawa 1972, s. 142. 
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roz adowywa o si  wiele z rodz cych si  konfliktów pomi dzy obozem rz dz -

cym a rodowiskiem literackim. D ugoszowski agodzi  te starcia po obu stronach. 

Walery S awek po przewrocie majowym rozwin  na dobre dzia alno  poli-

tyczn . Stworzy  Bezpartyjny Blok Wspó pracy z Rz dem Marsza ka Józefa Pi -

sudskiego (BBWR). W pierwotnych planach S awka BBWR mia  by  jednora-

zowym sojuszem wyborczym. Nie my la  jeszcze o tym, e stanie si  on poli-

tyczn  organizacj  sanacji. Na pierwszym posiedzeniu klubu parlamentarnego 

BBWR prezesem zosta  wybrany S awek. Pocz tkowe plany prezesa o bezpar-

tyjno ci bloku szybko okaza y si  niemo liwe do spe nia. Z nazwy znikn  

ostatni cz on (Marsza ka Józefa Pi sudskiego), a porozumienie wyborcze i klub 

parlamentarny zacz y przeistacza  si  w normaln  parti  polityczn . Pomimo 

tego, i  S awek krytykowa  dyscyplin  partyjn  w stronnictwach, w BBWR by a 

ona szczególnie silna. W adza prezesa by a niemal dyktatorska22. 

Awans Walerego S awka na czo ow  posta  sceny politycznej II Rzeczpo-

spolitej nie przysparza  mu sympatii. Zwalczany by  nie tylko przez opozycj , 

ale tak e przez liberalne rodowiska sanacji. Mia  wtedy 50 lat i by  znany jako 

zwolennik „twardej linii” w obozie pi sudczykowskim. Opozycja próbowa a mu 

szkodzi , „wyci gaj c” nadu ycia niektórych pi sudczyków. S awek nie potrafi  

dzia a  samodzielnie, a sprawy za atwia  po owicznie, czekaj c na aprobat  

Komendanta23. Pi sudski ufa  mu i chcia , aby to on zosta  jego nast pc . cz -

ca ich wi  by a specyficzna. Wed ug Stanis awa Cata-Mackiewicza, by o to 

niemal e uwielbienie. „Mi o  do Pi sudskiego u S awka by a bezgraniczna. Nie 

by  to jednak stosunek «starego s ugi», jak stosunek Sk adkowskiego do Mar-

sza ka, zreszt  tak e pi kny, ale przypominaj cy stosunek s u cego do pana. 

S awek nie móg  w ten sposób do Pi sudskiego si  stosowa , bo nie móg  w so-

bie nic mie  ze s u cego, a tylko z przyjaciela. A jednak ch tnie bra  na siebie 

ka dy zarzut, ka de oskar enie, które godzi o w Pi sudskiego. Odsuwa  od Pi -

sudskiego ka dy cie , który móg  na niego pa , nawet do przesady”24. Walere-

go S awka mo na by o okre li  mianem przyjaciela Pi sudskiego. On jedyny 

móg  sobie pozwoli  na dyskusj  z Komendantem.  

Pi sudski mia  w planach zmniejsza  swoje zaanga owanie w bie c  poli-

tyk . Zamierza  nadal wypróbowywa  poszczególnych cz onków rz du, ale naj-

wa niejsze sta y si  regulacje prawne, a wi c przede wszystkim zmiany konsty-

tucji. Po uchwaleniu konstytucji 23 kwietnia 1935 r. Walery S awek wi ci  

najwi kszy triumf, zosta  wówczas po raz trzeci premierem. Stworzy  prawo, 

które de facto i de iure uprawomocni o system stworzony przez Józefa Pi sud-

                                                 
22  Dok adna data powo ania BBWR jest trudna do ustalenia, swoj  deklaracj  Blok og osi   

19 stycznia 1928 r. Szczegó owo o powstaniu i dzia alno ci BBWR pisze Andrzej Chojnowski 

w ksi ce Pi sudczycy u w adzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Wspó pracy z Rz dem, Wroc aw 

1986; J.M. Nowakowski, Walery S awek…, s. 89, 95. 
23  Zob. J.M. Nowakowski, Walery S awek…, s. 113. 
24  Cytat za: S. Koper, ycie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2009, s. 308. 
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skiego w maju 1926 r. Cena sukcesu by a jednak wysoka, poniewa  dosz o do 

wewn trznego podzia u w grupie pu kowników. Odsun li si  od niego Adam 

Koc i Bogus aw Miedzi ski. S awek, cho  ci gle korzysta  z autorytetu Mar-

sza ka, zaczyna  by  coraz bardziej samodzielny. Ich kontakty uleg y zmianie, 

sta y si  bardziej oficjalne. Jego rola u boku Komendanta zmienia a si . Przesta  

by  „cieniem” Pi sudskiego i jego powiernikiem, a sta  si  przede wszystkim po-

litykiem. Pawe  Samu  pisa  o Walerym S awku: „By  […] jednostk  wybitn ,  

o zas ugach ogromnych dla Polski odrodzonej. Jego posta  sta a si  uosobieniem 

ca kowitego oddania s u bie idei i po wi cenia sprawie niepodleg ej Polski, 

cz owieka i polityka znanego ze swej bezinteresowno ci i prawo ci nie tylko  

w kr gu przyjació  i wspó pracowników, ale i szerzej w yciu publicznym”25. 

Marsza ek uwa a , e kontynuatorem jego polityki powinien by  bezwzgl dnie 

S awek. To w a nie on jako jeden z nielicznych szed  w jego lady nie tylko  

w polityce, ale tak e w skromno ci ycia i bezinteresowno ci26. 

Lata 1930–1935 by y dla S awka czasem najwi kszej aktywno ci politycz-

nej, a zarazem najtrudniejszym okresem. Nareszcie móg  wyj  zza kulis i stan  

na scenie politycznej. Niestety nie potrafi  wykorzysta  tej szansy. Nie podo a  

samodzielnemu dzia aniu. Os abia a go walka z parlamentem oraz usprawiedli-

wianie Brze cia, akceptacja Berezy i ostrych metod walki politycznej. ycie 

osobiste i towarzyskie nie tyle nie uk ada o si , co po prostu nie istnia o. Osa-

motniony, wszed  w najtrudniejszy etap swojej politycznej kariery. Coraz wi cej 

g osów krytyki pada o nie tylko ze strony opozycji czy spo ecze stwa, ale tak e 

– co S awka najbardziej bola o – kierowniczych kr gów sanacji. Ozi bi y si  

tak e jego stosunki z Pi sudskim27.  

Dnia 23 sierpnia 1930 r. Walery S awek zwo a  Rad  Gabinetow , na której 

poprosi  prezydenta o dymisj  ze stanowiska premiera. Fotel premiera obj  po 

nim sam Marsza ek Pi sudski, który na wicepremiera wyznaczy  Józefa Becka. 

Nowy wicepremier mia  wtedy trzydzie ci sze  lat, a jego nominacja potwier-

dza a rozpocz cie walki z opozycj . Pi sudski dawa  do zrozumienia, e  

„w zmieniaj cych si  warunkach nowa polityka wymaga nowych ludzi”28. Sta-

nowisko wicepremiera by o dla Becka tylko szczeblem do dalszej kariery. Beck 

od roku 1928 by  osobistym ambasadorem Pi sudskiego w ród polityków. Mia  

wygórowan  ambicj , ale i Pi sudski chcia  wysoko ustawi  „swojego cz owie-

ka”29. Kiedy w grudniu 1930 r. wiceministrem spraw zagranicznych zosta  Beck, 

by o jasne, e Pi sudski rozpocz  proces odsuwania Augusta Zaleskiego od kie-

rowania ministerstwem. Dla Becka natomiast by  to kolejny etap w drodze do 

                                                 
25  J.M. Nowakowski, Walery S awek…, s. 115, 124; P. Samu , Walery S awek. Droga do niepod-

leg o ci, P ock 2002, s. 7–8. 
26  Zob. A. Garlicki, Pi kne lata trzydzieste, s. 32; J.M. Nowakowski, Walery S awek…, s. 129, 130. 
27  M. Nowakowski, Walery S awek…, s. 130, 131. 
28  W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia…, s. 730–731. 
29  Zob. J. Beck, Pami tniki, s. 13. 



18 Beata URAWSKA 

celu. Dowodz  tego s owa Julesa Laroche’a: „Ambicja p ka Becka jest znana. 

Ma on bez w tpienia nadziej  zostania ministrem spraw zagranicznych… Nada-

je si  na to stanowisko bardziej ni  kto inny, gdy  wie, jak trzeba stawia , bez 

zbytniego nara ania si , czo o Pi sudskiemu i cieszy  si  ca kowitym zaufaniem 

Marsza ka”30. Do kompetencji Józefa Becka nale a y sprawy personalne. Potra-

fi  to wykorzysta  i otacza  si  lud mi przychylnymi sobie. Zyskiwa  coraz 

wi ksz  w adz  w ministerstwie, mo na pokusi  si  o stwierdzenie, e to on nim 

kierowa . 

Dnia 2 listopada 1932 r. do oficjalnej widomo ci podano, i  Józef Beck zo-

sta  ministrem spraw zagranicznych – nie by o to dla nikogo zaskoczeniem. Po-

wszechnie uwa ano, e jedynymi kwalifikacjami nowego szefa MSZ by y bli-

skie kontakty z Pi sudskim. B dem by oby jednak przekonanie, e tylko dzi ki 

tej znajomo ci Beck awansowa . Marek Kami ski i Micha  Zacharias zauwa yli: 

„Nale y pami ta , e nowy minister odznacza  si  zami owaniem do skompli-

kowanych rozgrywek politycznych i e by  cz owiekiem energicznym, zdolnym, 

inteligentnym, cho  – z drugiej strony – niepozbawionym wad i s abostek, w ród 

których wybija o si  zami owanie do alkoholu, pewna pró no  i przecenianie 

w asnych zalet i mo liwo ci”31. Ponadto Beck nie by  atwy w kontaktach z in-

nymi, wywy sza  si  nad kolegów z gabinetu, którzy czuli si  ura eni i nigdy nie 

powiedzieli o nim dobrego s owa. Z tak wieloma niepochlebnymi opiniami  

o sobie Józef Beck musia  si  bardzo stara , aby zaistnie  w wiecie polityki.  

Beck nie pretendowa  do samodzielno ci w polityce, na któr  nie mia  szans. 

Poza tym jego pogl dy odzwierciedla y postaw  Józefa Pi sudskiego. Post po-

wa  zgodnie z radami swego Komendanta, który uczy  podw adnych, e z otym 

rodkiem do osi gni cia sukcesu na arenie mi dzynarodowej jest tak zwana po-

lityka równowagi. Polega a ona na utrzymywaniu jednakowej odleg o ci mi dzy 

Berlinem i Moskw 32. Beck ufa  tej doktrynie, ale niestety nie zdawa  sobie 

sprawy, e w latach 30. polityka równowagi poniesie fiasko.  

Beck uwa a  Pi sudskiego za swego mentora. By o to zapewne spowodowa-

ne du  ró nic  wieku – 27 lat, ale i uto samianiem si  z jego pogl dami. By  na 

ka de zawo anie w dzie  i w nocy. Józef Pi sudski pok ada  w nim du e nadzie-

je. wiadczy o tym fakt, e osobi cie wyznacza  go i mianowa  na kolejne sta-

nowiska. Kaza  swoim ministrom stawa  przed nim na baczno . W rozmowie  

z rumu skim premierem Vintilem Br tianu w 1928 r. Pi sudski prognozowa : 

„Beck to cz owiek, który odegra wielk  rol , o którym g o no b dzie w wie-

cie”. Wielokrotnie tak e z uznaniem mówi  o jego charakterze: „Cz owiek s aby 

zawsze mo e by  zap dzony przez przeciwnika w sytuacj  bez wyj cia, a Beck 

                                                 
30  J. Laroche, Polska lat 1926–1935, Warszawa 1966, s. 104. 
31  M.K. Kami ski, M.J. Zacharias, Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939, 

Warszawa 1998, s. 129. 
32  Zob. O. Terlecki, Pu kownik Beck, Kraków 1985, s. 26. 
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to cz owiek, który si  nie ugina i nikomu nie pozwoli si  zastraszy ”33. Opini  

Komendanta cz ciowo podziela  Leon Nöel, twierdz c, e Beck posiada  du e 

uzdolnienia do dyplomacji: by  czujny, pomys owy i zaradny oraz dyskretny  

i opanowany. „Znaj c go, mo na zrozumie , z ca ym uznaniem, e Pi sudski te-

go w a nie m odego oficera skierowa  ku sprawom zagranicznym”34. 

Józef Pi sudski zmar  12 maja 1935 r. o godzinie 20.45. Kilka godzin pó niej 

Generalnym Inspektorem Si  Zbrojnych zosta  genera  Edward Rydz- mig y. Mini-

strem spraw wojskowych zosta  genera  Tadeusz Kasprzycki. Innych zmian w rz -

dzie, którym od 28 marca kierowa  Walery S awek, nie by o. mier  Komendanta 

sta a si  „[…] p kni ciem magicznej obr czy: zespó  dot d karnie id cy w zaprz gu 

– w pracy dla pa stwa – rozpada  si  zacz  na kilka grup, ró ni cych si  co do me-

tod rozwi zania g bokiego kryzysu, jaki mier  Pi sudskiego wywo a  musia a”35. 

Kwesti  Naczelnego Wodza rozstrzygni to bez problemu, natomiast prezy-

dentura by a kwesti  dyskusyjn . Jeszcze w marcu 1935 r. Pi sudski zleci  S aw-

kowi obj cie stanowiska premiera, aby ten móg  przygotowa  now  ordynacj  

oraz wybory parlamentarne. Mia  si  tak e przygotowywa  do przej cia w adzy, 

poniewa  Komendant uwa a , e w odpowiednim czasie (oczywi cie wskaza-

nym przez niego) Ignacy Mo ciki powinien poczu  si  „zm czony” i zrezygno-

wa  z pe nionej funkcji. Co ciekawe, po mierci Marsza ka Mo cicki nie zamie-

rza  si  „zm czy ” do ko ca kadencji (która up ywa a w 1940 r.)36. Walery S a-

wek bez Pi sudskiego pogubi  si  w sytuacji. Jego autorytet po maju 1935 r.  

z ka dym tygodniem mala . Nie radzi  sobie z rz dzeniem. Nie za da  od Mo-

cickiego ust pienia, poniewa  obawia  si , i  zostanie pos dzony o kierowanie 

si  ambicjami osobistymi. Przez tak  postaw  traci  czas i zwolenników. Wp yw 

na os abienie pozycji S awka mia  tak e roz am w grupie pu kowników, spowo-

dowany lansowaniem Edwarda Rydza- mig ego na lidera politycznego. Tak  

postaw  wykorzysta  prezydent Mo cicki, który po wyborach do Sejmu i Senatu 

(8 i 15 wrze nia 1935 r.) przyj  dymisj  Walerego S awka i powo a  gabinet  

z Marianem Zyndramem-Ko cia kowskim na czele. S awek zosta  wyelimino-

wany nie tylko w rozgrywce o prezydentur , ale tak e o fotel premiera. By a to 

jego osobista kl ska, ale równie  ludzi z nim zwi zanych37.  

Walery S awek przez ca y 1936 r. nie zajmowa  si  polityk . Wydawa o si , 

e pogodzi  si  ju  z odsuni ciem od czynnej dzia alno ci, a co za tym idzie – ze 

swoj  pora k . Powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN) zmobilizo-

wa a go jednak do ponownego wkroczenia na aren  polityczn 38. Powrót S awka 

                                                 
33 Zob. J. Beck, Pami tniki, s. 6; cytat za W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia…, s. 731. 
34  Cytat za: O. Terlecki, Pu kownik Józef Beck…, s. 29. 
35  W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia…, s. 765. 
36  Zob. A. Garlicki, Pi kne lata trzydzieste…, s. 264. 
37  Zob. W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza historia…, s. 770, 772, 778; J.M. Nowakowski, Wale-

ry S awek…, s. 139–141; S.M. Nowinowski, Prezydent Ignacy Mo cicki, Warszawa 1994, s. 85. 
38  Walery S awek zosta  wybrany marsza kiem Sejmu w czerwcu 1928 r., po mierci Stanis awa 

Cara 18 czerwca 1938 r. J.M. Nowakowski, Walery S awek…, s. 159–160. 
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do polityki by  niebezpieczny dla ludzi sprawuj cych w adz . Nie mo na by o 

twórcy konstytucji odmówi  prawa do interpretowania jej. Prezydent i marsza-

ek wdzieli w nim zagro enie dla swoich prywatnych celów. We wtorek 13 

wrze nia 1938 r. po trzech miesi cach od wybrania S awka na marsza ka Sejmu 

Mo cicki wyda  dekret, na mocy którego rozwi zano Sejm i Senat. Po nast p-

nych wyborach Walery S awek okaza  si  przegranym, poniewa  nie uzyska  

mandatu ani dla siebie, ani dla adnego ze swoich zwolenników. Konflikt po-

mi dzy S awkiem a Mo cickim i Rydzem polega  na tym, e ci ostatni chcieli 

dokona  niemo liwego, czyli zast pi  Pi sudskiego, natomiast S awek chcia  je-

dynie wprowadzi  w ycie jego wytyczne. Ta niekryta wrogo  dawnych towa-

rzyszy wobec S awka za amywa a go. By  w coraz gorszej formie psychicznej. 

Zosta  pozbawiony mo liwo ci zrealizowania woli Pi sudskiego, tak jak j  ro-

zumia . Dodatkowo u wiadomi  sobie, e uczciwo  i pow ci gliwo  nie wy-

starczaj , by utrzyma  si  w obozie rz dz cym. y  w Polsce zupe nie innej ni  

sobie j  wyobra a 39. 

U szczytu swej bezsilno ci, 2 kwietnia 1939 r., Walery S awek pope ni  sa-

mobójstwo. Zastrzeli  si  o godzinie 20.45 – tej samej, w której cztery lata 

wcze niej zmar  Pi sudski. Strza  pad  z rewolweru, którego u ywa  podczas 

walk rewolucyjnych w latach 1905–1908. Zostawi  po sobie list40. Spekulowano, 

e powodem samobójstwa by y przegrane wybory lub pozbawienie go w adzy. 

Powodów tej decyzji nale y szuka  gdzie indziej. Za amanie po mierci Pi sud-

skiego by o pot gowane przez szykany ze strony dawnych przyjació . S awek  

w ten sposób chcia  zaprotestowa , „uwa a , e ten protest jest najg o niejszym 

z mo liwych. Móg  wreszcie uzna , e wyczerpawszy wszelkie rodki walki po-

litycznej […], mo e tylko usun  si , daj c ostatni  przestrog ”41. 

Najbli szy tej grupie Józef Beck by  na odr bnej i mocnej pozycji, poniewa  

zgon Pi sudskiego nie mia  wp ywu na dzia anie Ministerstwa Spraw Zagranicz-

nych. „Beck przez d u szy czas lawirowa  zr cznie mi dzy obu o rodkami – pi-

sa  Stefan Arski – nie by  ani za GISZ-em, ani za ZAMKIEM. Od czasu do cza-

su rzuca  swój autorytet to na jedn  szal , to na drug , umiej tnie wygrywaj c 

koniunktur ”42. Oficjalnie po mierci swego mentora Beck zachowywa  kamien-

n  twarz, prywatnie jednak brakowa o mu Marsza ka.  

                                                 
39  Zob. J.M. Nowakowski, Walery S awek…, s. 160–162; W. Pobóg-Malinowski, Najnowsza hi-

storia…, s. 852–853. 
40  List brzmia  nast puj co: „Odbieram sobie ycie. Nikogo prosz  nie wini . Spali em papiery  

o charakterze prywatnym, a tak e wr czone mi w zaufaniu. Je eli nie wszystkie, prosz  po-

krzywdzonych o wybaczenie. Bóg wszystkowidz cy mo e wybaczy moje grzechy i ten ostat-

ni”; zob. J.M. Nowakowski, Walery S awek…, s. 162; W adys aw Pobóg-Malinowski tak e 

przytacza ostatni list S awka. Pierwszy wers ró ni si  od tego podanego przez Jerzego Nowi-

nowskiego i brzmi nast puj co: „Niech nikt nie szuka winnych […]”; zob. W. Pobóg-Mali- 

nowski, Najnowsza historia…, s. 857. 
41  Cytat za J.M. Nowakowski, Walery S awek…, s. 163. 
42  J. Beck, Pami tniki, s. 22. 
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Brak autorytetu Pi sudskiego odbi  si  tak e na stosunkach mi dzynarodo-

wych Polski. Rok po anschlussie – 21 marca 1939 r. – rz d hitlerowski skiero-

wa  do Warszawy memoria , w którym ponownie podniós  problem Gda ska. 

Nie by o ju  w tpliwo ci, e tym samym d y do wojny. W Polsce rozpocz y 

si  przygotowania kraju do obrony. Przy takim obrocie spraw Józef Beck musia  

zacz  dzia a . Pojecha  do Londynu, gdzie 6 kwietnia podpisano porozumienie 

polsko-brytyjskie. W Warszawie przyj to je z wielk  rado ci , pomimo tego, i  

nie zawiera o adnych konkretnych zobowi za , traktowano je niczym uk ad so-

juszniczy43. Beck poza zdobywaniem oficjalnych „sprzymierze ców” szuka  

tak e innych dróg kontrolowania sytuacji i miarkowania decyzji rz du hitlerow-

skiego. Dogodna sytuacja wytworzy a si  w po owie kwietnia. 

Ambasador Alfred Wysocki 15 kwietnia 1938 r. na w asn  pro b  zosta  

odwo any z Rzymu. Na nowego ambasadora mianowano Boles awa Wieniaw -

D ugoszowskiego. Placówka w Rzymie pod koniec lat 30. stawa a si  coraz bar-

dziej istotna, a Beck chcia  tam mie  zaufanego cz owieka. Poza tym Wieniawa 

po mierci Pi sudskiego bardzo du o pi . Artystyczne przyja nie zako czy y si , 

a pijatyki, w których brakowa o u a skiej fantazji i dowcipu, stawa y si  zwy-

k ymi burdami. Edward Rydz- mig y nie ukrywa , e nosi si  z zamiarem usu-

ni cia Wieniawy z armii. Alfred Wysocki pisa  o tym nast puj co: „Jako stary le-

gun i ulubiony adiutant Marsza ka [Wieniawa – B. .] lekcewa y  […] sobie wie-

o upieczonych dygnitarzy wojskowych. Gdy mu si  co  nie podoba o, mówi  to 

otwarcie i w formie nie zawsze odpowiedniej. A kiedy sobie podpi , to psy podob-

no wiesza  na ró nych dostojnikach, a  uszy s uchaczom wi d y”. W stolicy plot-

kowano ju  o chorobie alkoholowej i tu z pomoc  przyszed  Beck. Po starej zna-

jomo ci pomóg  D ugoszowskiemu obj  posad  ambasadora w Rzymie44.  

D ugoszowski odnalaz  si  w nowej roli. Doskonale wype nia  swe obo-

wi zki i mia  dobry kontakt z korpusem dyplomatycznym. Pomimo jednostajnej 

pracy nadal pozostawa  tym samym pe nym energii Wieniaw . Zawar  tak e 

znajomo  z ministrem spraw zagranicznych W och hrabi  Galeazzo Ciano. 

Przyja  by a korzystna dla polskiego ambasadora nie tylko prywatnie, ale  

i s u bowo, poniewa  dyplomaci mogli swobodnie rozmawia  o polityce, a Cia-

no jako przyjaciel mówi  wi cej ni  móg  powiedzie  minister spraw zagranicz-

nych. Niezale nie od tego, co zrobi by D ugoszowski, we W oszech sytuacja by-

a ju  przes dzona. Od marca do wrze nia 1939 r. pa stwo polskie, pomimo po-

szerzenia wspó pracy dyplomatycznej z Francj  i Wielk  Brytani , nie by o  

w stanie zabezpieczy  si  przed agresj  niemieck . Ani mig y, ani Beck nie po-

trafili podj  mia ych decyzji i zaryzykowa  niekonwencjonalnych dzia a 45. 

                                                 
43  Zob. R. Mirowicz, Edward Rydz- mig y, Warszawa 1988, s. 157. 
44  Zob. W. Dworzy ski, Wieniawa…, s. 255; A. Wysocki, Tajemnice dyplomatycznego sejfu, 

Warszawa 1979, s. 755. 
45  Zob. R. Mirowicz, Edward Rydz- mig y…, s. 161; M. Romeyko, Wspomnienia o Wieniawie  

i rzymskich czasach, Warszawa 1990, s. 53–54. 
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Pomimo trudnej sytuacji politycznej D ugoszowski stara  si  jak najlepiej 

wykonywa  swoj  prac  i s u y  Ojczy nie. Pomaga  przeje d a  Polakom 

przez W ochy, spotyka  si  z politykami. Próbowa  y  normalnie i ci gle wie-

rzy  w zwyci stwo Francji. W ko cu maja 1940 r. jego po o enie, jak i ca ego 

personelu, uleg o zmianie. Coraz bardziej oczywiste by o, e Mussolini przyst -

pi do wojny po stronie Niemiec. Dnia 12 czerwca 1940 r. z rzymskiego dworca 

Wieniawa wraz z rodzin  i korpusem dyplomatycznym wyjecha  z W och. Przez 

Szwajcari , Francj  i Hiszpani  przedosta  si  do Portugalii, a stamt d do Ame-

ryki Pó nocnej. W Stanach Zjednoczonych Wieniawa znalaz  si  bez rodków do 

ycia. Pracowa  zarobkowo, udzielaj c odczytów, redaguj c „Dziennik Polski”, 

pracowa  te  jako introligator. y  w trudnych warunkach materialnych, w z ym 

stanie psychicznym, daremnie próbuj c w czy  si  w dzia alno  wojskow  lub 

polityczn , nieufnie traktowany przez premiera i Naczelnego Wodza46. Po wielu 

listach i pro bach o mo liwo  powrotu do wojska Wieniaw  mianowano po-

s em RP na Kubie. Nominacja by a pozbyciem si  D ugoszowskiego, a nie przy-

s ug . Funkcji jednak nie obj . Dnia 1 lipca, w przeddzie  wyjazdu na placów-

k , o 9 rano pope ni  samobójstwo. Skoczy  z 5 pi tra swojego domu przy River-

side Driver. Zmar  w ambulansie w drodze do szpitala Roosevelt. O tym, e by o 

to samobójstwo, a nie wypadek, wiadczy  list znaleziony w kieszeni pi amy47. 

Zapewne na decyzj  o samobójstwie z o y  si  splot przyczyn. By o to wy-

czerpanie nerwowe spowodowane kl sk  wojenn , kl sk  jego obozu, niemo -

liwo ci  powrotu do wojska, ponadto przekonaniem, i  stanowi obci enie dla 

ony i córki. Przede wszystkim zabola y go pomówienia i insynuacje o zdrad  

Marsza ka Pi sudskiego. Ow  zdrad  mia o by  przyj cie od W adys awa Sikor-

skiego stanowiska pos a RP na Kubie. Stanowisko przyj  tylko po to, by za-

pewni  onie i córce stabilno  finansow . 

Dnia 19 wrze nia 1939 r. Józef Beck nie od razu zrozumia , w jakiej znajdu-

je si  sytuacji. Nie czu  si  jeszcze wtedy cz owiekiem pozbawionym znaczenia 

i rzeczywi cie internowanym. Wiadome by o, e sam nie ust pi ze stanowiska,  

a internowanie go w Rumunii umo liwi o wyeliminowanie go z polityki. Beck 

nie zgodzi  si  podpisa  deklaracji, któr  dostarczy  mu ambasador Gheorge 

Grigorcea, w której rz d polski w przeje dzie przez Rumuni  zrzeka by si  

wszystkich uprawnie  konstytucyjnych, politycznych i administracyjnych. Zro-

zumia , e gra nie idzie o tak  czy inn  ekip  rz dz c , ale o utrzymanie legal-

                                                 
46  Zob. M. Romeyko, Wspomnienia…, s. 357–358; T. Wittlin, Szabla i ko . Gaw da o Wieniawie, 

Warszawa 2003, s. 247, 253, 256. 
47  List brzmia  nast puj co: „My li pl cz  mi si  po g owie i ami  jak zapa ki lub s oma. Nie 

mog  spami ta  najprostszych nazw miejscowo ci, nazwisk ludzi oraz prostych wypadków  

z mego ycia. Nie czuj  si  w tych warunkach na si ach reprezentowa  Rz du, gdy  miast po-

ytku, móg bym zaszkodzi  sprawie. Zdaj  sobie spraw , e pope ni em zbrodni  wobec ony  

i córki zostawiaj c je na pastw  losu i oboj tnych ludzi. Prosz  Boga o opiek  nad nimi”. Do 

tekstu dopisano o ówkiem: „Bo e, zbaw Polsk ”; zob. J. Majchrowski, Pierwszy U an…, s. 205. 
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no ci rz du Rzeczpospolitej. Premier Sk adkowski 30 wrze nia zg osi  na r ce 

nowego prezydenta Rzeczpospolitej – W adys awa Raczkiewicza – dymisj  

swojego gabinetu, która zosta a przyj ta. Józef Beck przesta  by  ministrem 

spraw zagranicznych48. Sta  si  osob  prywatn , lecz nie móg  by  jednym  

z wielu uchod ców Polskich w Rumunii. Jego sytuacja rysowa a si  bardziej 

skomplikowanie. 

W pa dzierniku Becka wraz z on , pasierbic  i kilkoma osobami z otocze-

nia przewieziono do Braszowa, latem 1940 r. do miejscowo ci Dobroseti nad je-

ziorem Sanagov. St d Beck próbowa  uciec, ale z apano go i aresztowano. Od 

listopada przebywa  w Bukareszcie w wilii na przedmie ciach. Pierwszy raz od 

przetrzymywania pozwolono mu w towarzystwie policji wychodzi  na spacery. 

Cho  warunki mieszkalne nie by y uci liwe, ci g a obecno  stra y le wp y-

wa a na jego samopoczucie. Latem 1942 r. lekarze stwierdzili, e by y minister 

jest chory na gru lic . Kiedy rozpocz y si  bombardowania Bukaresztu, Becka 

wraz z rodzin  przeniesiono do wioski Stanestii. Tam 5 czerwca 1944 r. zmar . 

Jadwiga Beckowa pisa a o m u: „on nie umiera . On gas . Gas o w nim y-

cie”49. Dzi ki staraniom i rozleg ym kontaktom Jadwigi uda o si  go pochowa  

jako pu kownika na cmentarzu wojskowym w Bukareszcie.  

Józef Pi sudski by  cz owiekiem monologu i w dyskusji nie interesowa a go 

wymiana my li z rozmówc . Tak te  traktowa  swoich wspó pracowników. Pod-

czas „spotka  na szczycie” nie prowadzi  dyskusji, nie wyja nia  swoich decyzji, 

po prostu je podejmowa  i informowa  o tym. Juliusz Kaden-Bandrowski o Pi -

sudskim napisa : „Najwi ksz  jego zalet , prócz wszystkich cnót obywatela  

i o nierza, jest zasadnicza cecha wodza: umie wybra  ludzi, za  wybrawszy, 

bez trudu i zachodu przepaja sw  ide ”50. Mi dzy innymi z tego powodu nikt 

nigdy nie o miela  si  dyskutowa  z Pi sudskim. Nawet, a mo e w a nie przede 

wszystkim, ci najbli si wspó pracownicy lepo i podda czo przyjmowali decy-

zj  Wodza. Byli przyzwyczajeni, e „Komendant wie lepiej”. Pi sudskiemu ta 

postawa odpowiada a, poniewa  ludzie tacy sprawdzali si  we wspieraniu jego 

dzia a  politycznych, a tym samym w umacnianiu jego pozycji. O miejscu  

w hierarchii sanacyjnej nie decydowa y kwalifikacje polityczne czy do wiad-

czenie, ale stosunek Pi sudskiego do danej osoby i cz stotliwo  jej kontaktów  

z nim. Na tym polu Walery S awek i Boles aw Wieniawa-D ugoszowski wiedli 

prym. Ich kontakty z Komendantem nie by y niczym ograniczone. Mogli przy-

chodzi  do Belwederu, kiedy tylko uznali, e jest taka konieczno  i zawsze byli 

przyj ci. Józef Beck wzywany by  do Pi sudskiego jedynie w kwestiach zwi za-

nych z polityk  zagraniczn . Nigdy nie przychodzi  bez uprzedniego wezwania 

Pi sudskiego. 

                                                 
48  Zob. O. Terlecki, Pu kownik Beck…, s. 551, 352, 355. 
49  J. Beck, Kiedy by am Ekscelencj , Warszawa 1990, s. 109; zob. O. Terlecki, Pu kownik Beck…, 

s. 355, 356. 
50  J. Kaden-Bandrowski, Pi sudczycy, Bia ystok 1990, s. 13. 
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Marsza ek zdawa  sobie spraw , e jego odej cie b dzie wstrz sem dla 

wspó pracowników, wi c przekazania w adzy chcia  dokona  stopniowo, po-

przez poszerzanie zakresu obowi zków i zada  najbli szych mu ludzi. Sobie po-

zostawi  jedynie polityk  zagraniczn  i wojsko. Nie oznacza o to, e ca kowicie 

zrezygnowa  z nadzorowania sytuacji w pa stwie. Nadal decydowa  o tym, kto 

zajmowa  stanowisko ministra spraw zagranicznych, spraw wewn trznych oraz 

fotel premiera. Nadal ka dy kolejny gabinet nazywano „rz dem Marsza ka Pi -

sudskiego”. Pi sudski swych najbli szych ludzi dopuszcza  do w adzy „pod swo-

im okiem”, by w konsekwencji przej li j  ca kowicie. Sta o si  jednak inaczej  

i personalna ewolucja obozu sanacyjnego posz a torem, którego nawet sam Pi -

sudski nie przewidzia . Ci, którzy zostali przez niego naznaczeni do sprawowana 

w adzy, zostali od niej odsuni ci. 

Za ycia Pi sudskiego Wieniawa, S awek i Beck byli wspó pracownikami. 

Znajdowali si  bli ej lub dalej od Komendanta, ale byli obok niego. Sytuacja 

zmieni a si  zupe nie po mierci Marsza ka. Przywi zanie Wieniawy i S awka 

do ideologii pi sudczykowskiej sprawi o, e zostali od w adzy odsuni ci przez 

swoich wspó pracowników. S awek nie potrafi  si  odnale  w nowej roli, nie 

potrafi  walczy  o swoj  pozycj  w grupie, a co za tym sz o – w pa stwie. By  

pewny, e wszyscy pi sudczycy b d  wiernie wype nia  role, które Pi sudski 

wyznaczy  im za ycia. Przekonanie o uczciwo ci swoich towarzyszy doprowa-

dzi o do jego kl ski politycznej. Józef Beck nie bra  udzia u w rozgrywkach  

o w adz  po Pi sudskim, poniewa  jego pozycja jako szefa MSZ by a niezagro-

ona. Beck, podobnie jak S awek, uwa a , e za wszelk  cen  trzeba wype ni  

wol  Pi sudskiego. Nie chcia , a mo e nie odwa y  si  na zmian  kursu polityki 

zagranicznej. Realizowa  instrukcje Komendanta, nie zwracaj c uwagi na zmie-

niaj ce si  realia na arenie politycznej. Zupe nie inn  postaw  przyj  Wieniawa-

D ugoszowski, który po mierci Pi sudskiego odci  si  od polityki. Za ama  si   

i zacz  pi , co nie znaczy o, e los Polski by  mu oboj tny. Gdy zasz a taka po-

trzeba, stan  na wysoko ci zadania i wbrew swemu zniech ceniu do polityki za-

j  si  ni  dla dobra Ojczyzny. Ten z pozoru hulaka okaza  si  nie tylko najwier-

niejszym pi sudczykiem, ale jedynym, który potrafi  wype ni  rol , wyznaczon  

mu przez Pi sudskiego.  

Rola polityczna najbli szych wspó pracowników J. Pi sudskiego 

Streszczenie 

O pozycji w hierarchii sanacyjnej nie decydowa y kwalifikacje polityczne czy do wiadczenie, 

ale stosunek Józefa Pi sudskiego do danej osoby i cz stotliwo  jej kontaktów z nim. Jego pozycja 

nigdy nie by a zagro ona. Walka, która toczy a si  wewn trz obozu, by a nie przeciw Marsza ko-

wi, ale o jego zaufanie, które wyznacza o presti  w obozie. 

Najbli szymi wspó pracownikami Pi sudskiego byli Walery S awek, Boles aw Wieniawa-

D ugoszowski oraz Józef Beck. Dwaj pierwsi cieszyli si  nieograniczonym zaufaniem Komendan-
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ta i mogli przychodzi  do Belwederu, kiedy tylko uznali, e jest taka konieczno . Józef Beck na-

tomiast by  wzywany jedynie w kwestiach zwi zanych z polityk  zagraniczn . Ró na by a tak e 

ich droga kariery w systemie pomajowym. Wieniawa nigdy nie zajmowa  si  oficjalnie polityk , 

S awek z najwa niejszych funkcji w pa stwie trafi  na margines polityczny, a Beck wytrwale d -

y  do zdobycia wysokiej pozycji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.  

Przy pisaniu pomocne okaza y si  biografie najbli szych wspó pracowników Pi sudskiego  

i wspomnienia dyplomatów. Ukaza y one obraz dzia alno ci politycznej i pokaza y, jakie warto ci 

wyznawali politycy oraz jaki mia o to wp yw na rozwój ich karier.  

S owa kluczowe: Józef Pi sudski, Boles aw Wieniawa-D ugoszowski, Walery S awek, Józef 

Beck, lata 1926–1939, Druga Rzeczpospolita, polityka wewn trzna, polityka zagraniczna, prze-

wrót majowy, wspó pracownicy Pi sudskiego. 

Political Role of Closest Associates of J. Pi sudski  

Summary 

The position in Sanacja hierarchy was not established by political qualifications or experience, 

but by the attitude of Józef Pi sudski towards a given person and how frequently a given person 

contacted him. The position of Pi sudski was never threatened. The combat fought inside the polit-

ical team was never fought against the Marshal but it was fought to gain his trust whish was the 

indicator of the prestige.  

Walery S awek, Boles aw Wieniawa-D ugoszowski and Józef Beck were the closest associates 

of Pi sudski. The first two enjoyed the unlimited trust of the Commander and were allowed to 

come to Belweder any time they decided necessary. Józef Beck was summoned only in matters 

connected with international politics. The paths of their carriers in post May system were different. 

Wieniawa never officially dealt with politics, S awek from one of the most important functions in 

the country ended in political margin and Beck continuously aimed at gaining high position in the 

Ministry of Foreign Affairs.  

Biographies of the closest associates of Pi sudski and memoirs of diplomats were very valuable 

for writing this paper. They presented political activities and values of politicians and how they in-

fluenced the developments of their careers.  

Keywords: Józef Pi sudski, Boles aw Wieniawa-D ugoszowski, Walery S awek, Józef Beck, 

period 1926–1939 in Poland, the Second Republic of Poland, internal policy, foreign policy, may 

coup, partners of Pi sudski. 

 

 

 


