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Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku

P rz em y sła w  O lsto w sk i 
(Toruń)

BlOGRAFISTYKA PIŁSUDCZYKÓW -  STAN BADAŃ 
ORAZ POTRZEBY DALSZYCH PRAC BADAWCZYCH

Tematem niniejszego szkicu jest przedstawienie dotychczasowego 
stanu badań oraz postulatów dalszych prac nad biografistyką środowiska 
ideowo-politycznego, które dzięki osobie swego przywódcy, a również 
własnym zdolnościom i czynom, zapewniło sobie poczesne miejsce w 
historii Polski pierwszej połowy naszego wieku. Historia piłsudczyków to 
dzieje formacji ideowej oraz politycznej wyrosłej z idei czynu zbrojnego 
mającego wskrzesić Polskę do niepodległego bytu państwowego, która to 
formacja, choć stosunkowo nieliczna, odegrała przecież istotną rolę 
polityczną i militarną w okresie zmagań o odzyskanie, a następnie 
odbudowę, kształt terytorialny i umocnienie odzyskanej państwowości w 
latach 1914-1920, by w maju 1926 r. sięgnąć po władzę manu militari i 
wraz ze swym przywódcą wziąć na siebie odpowiedzialność za państwo, 
którego kształt ustrojowy ewoluować zaczął pod ich rządami w kierunku 
polskiej odmiany autorytaryzmu, w którym źródłem najistotniejszych 
decyzji aż do swej śmierci pozostawał Marszałek, następnie zaś aż do 
wrześniowej katastrofy II Rzeczypospolitej -  wąskie grono jego 
następców. Stąd wyniki badań nad biografistyką tego środowiska (będącą 
przy okazji historią pewnej formacji polskiej inteligencji, szkicem do 
portretu zbiorowego kilku jej pokoleń) obok możliwości prześledzenia 
wojskowej i politycznej aktywności jego członków na polu pracy 
niepodległościowej sięgającej czasem korzeniami lat 80-tych XIX stulecia, 
znakomicie ułatwiają -  zwłaszcza dla okresu pomajowego w którym obóz 
piłsudczykowski sięgnął po pełnię władzy, a więc i pełnię 
odpowiedzialności za państwo -  przybliżenie odpowiedzi na pytanie, co z 
tą  Polską umieli zrobić gdy przyszło im wreszcie (w gruncie rzeczy 
samodzielnie) rządzić, co zaś było ponad ich siły, chęci czy też 
możliwości. Pozwalają dzięki temu na szerszy niż dotąd wgląd w niektóre 
przynajmniej mechanizmy rządzenia państwem po Maju 1926 jak też
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ułatwiają głębsze zrozumienie filozofii politycznej wspólnej ludziom tej 
formacji, uważającym się często z racji swych zasług za „strażników 
Niepodległości”, co też w ich przekonaniu dawało im prawo a nawet 
obowiązek kierowania państwem, które z czasem stało się dla nich ideą 
naczelną. Dają wreszcie możność przyjrzenia się ewolucji postaw 
politycznych i ideowych wielu z nich na przestrzeni lat z górą trzydziestu. 
Bo też z różnych wywodzili się środowisk. Poczynając od bliskich 
współpracowników Piłsudskiego z okresu jego pracy w PPS oraz niższych 
rangą członków tej partii (zwłaszcza jej Organizacji Bojowej) jak też 
rozmaitych zorientowanych politycznie na PPS stowarzyszeń młodzieży 
socjalistycznej czy szerzej postępowej o wyraźnym zabarwieniu 
niepodległościowym aż po działaczy struktur akademickich i 
gimnazjalnych młodzieży narodowej kierowanych przez związany do 1908 
r. z Ligą Narodową akademicki ZET, szczególnie zaś tych, którzy w 
następstwie rozłamu w 1909 r. opuścili szeregi tej wielostopniowej 
organizacji, tworząc odrębne w gruncie rzeczy środowisko zarzewiackie, 
idące już w swej działalności przede wszystkim w kierunku przygotowań 
do przyszłej walki orężnej na wypadek spodziewanego (vide kryzys 
bośniacki 1908 r.) konfliktu pomiędzy zaborcami w ramach starcia 
przeciwstawnych bloków polityczno-militarnych. Z tych to dwu 
środowisk, wywodzących się z politycznych tradycji PPS i Ligi 
Narodowej, powstały z jednej strony kierowane przez ZWC związki 
strzeleckie, z drugiej zaś Polskie Drużyny Strzeleckie, których kadra 
dowódcza i baza członkowska, w przeciwieństwie do skupionych wokół 
ZWC struktur Związku Strzeleckiego i „Strzelca”, nie były jeszcze u progu 
Wielkiej Wojny psychicznie związane z osobą Józefa Piłsudskiego, widząc 
w nim jedynie komendanta głównego związków i drużyn. Odrębną jeszcze 
drogę do obozu Józefa Piłsudskiego przeszło środowisko zetowe, które w 
odróżnieniu od zarzewiaków pozostało wierne organizacyjnej tradycji i 
praktykowanym dotąd metodom działania (zasadniczo o charakterze 
oświatowo-wychowawczym), a zmuszone do określonych wyborów 
ideowych i politycznych przez wybuch wojny. Inaczej jednak niż 
większość zarzewiaiców i członków PDS, akcentujący swą ideową i 
organizacyjną odrębność zetowcy, za wyjątkiem niewielkiej stosunkowo 
grupy swych wybitnych działaczy którzy w Piłsudskim uznali przywódcę1,

1 Za szczególnie reprezentatywne uznać należy postacie Gustawa Orlicz-Dreszera, 
Ignacego Matuszewskiego i w pewnej mierze Wacława Jędrzejewicza. Obok nich 
wymienić wypada Zygmunta i Rudolfa Dreszerów oraz Tadeusza Pełczyńskiego, 
Bohdana Hulewicza i Kazimierza Glabisza.

222



zachowali pomimo dzielących ich różnic organizacyjną spoistość i nie 
wtopili się nigdy jako całość w formację ideową piłsudczyków: .

Scementowanie środowisk wywodzących się z tradycji PPS i 
Organizacji Młodzieży Narodowej (a więc zorientowanych na odmienne w 
znacznej mierze systemy wartości i pojęć) w jednolitą formację ideową 
(bo jeszcze nie polityczną) dokonało się w pełni dopiero w ogniu walk ną 
polach bitew Wielkiej Wojny, co odnosi się w szczególności do 
społeczności wojskowej, jaką stała się I Brygada Legionów Polskich, 
której charakter i profil ideowy kształtowały się w znacznej mierze pod 
wpływem osobowości Piłsudskiego oraz w warunkach opozycji w 
stosunku do czynników wojskowo-politycznych austriackich i niemieckich 
oraz do postawy znacznej części własnego społeczeństwa i jego elit.

Na tę właśnie formację legionową i jej Komendanta orientowała się 
znaczna część niepodległościowych środowisk i grup politycznych 
Królestwa, jej też ludzie z polecenia Piłsudskiego rozwinęli pod względem 
organizacyjnym ideowo Brygadzie pokrewną Polską Organizację 
Wojskową, zarówno w Królestwie Polskim, jak i na Ziemiach Zabranych i 
w Rosji. Powstałe wówczas określenie „piłsudczycy” upowszechnił, a co 
za tym idzie wprowadził do języka politycznego, Juliusz Kaden- 
Bandrowski w wydanej w 1915 r. książeczce pod tym właśnie tytułem3. 
Piłsudczycy -  a więc ludzie których wyróżniała wierność i oddanie 
względem Wodza który w sprawach politycznych i wojskowych był dla 
nich niepodważalnym autorytetem, nie zaś poglądy polityczne, które były 
(choć nie musiały) sprawą drugorzędną. Miano to ówcześnie odnoszono 
początkowo przede wszystkim do żołnierzy dowodzonej przez 
Piłsudskiego 1 Brygady, choć z pewnością nie wszyscy oni za 
piłsudczyków się uważali. W każdym razie z jej to szeregów, obok 
oddanych Komendantowi osób działających na odcinku cywilnym, 
rekrutowało się grono jego współpracowników politycznych, zarówno 
najbliższych, jak i tych, których w charakterze wysłanników używał w 
różnych misjach politycznych na terenie Królestwa bądź oddelegował do 
prac nad formowaniem struktur POW, działalność w której w nie

2 Niezależnie od poczucia ideowej odrębności oraz dużego potencjału 
intelektualnego i organizacyjnego środowisk zetowych, niemałą rolę odegrał w 
tym uważany za nieformalnego ich przywódcę Kazimierz Wyszyński (1890— 
1935), w Legionach przez pewien czas jeden z adiutantów Józefa Piłsudskiego, 
zaś w II Rzeczypospolitej oficer Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza i 
wieloletni pracownik MSZ, m.in. zastępca naczelnika Wydziału Wschodniego, 
zastępca posła w Moskwie, a następnie w Berlinie, gdzie z kolei jako charge 
d’affaires i radca legacyjny poselstwa, o którego rzetelną biografię warto się w 
tym miejscu upomnieć.
3 J.Kaden-Bandrowski, Piłsudczycy, Oświęcim 1915.
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mniejszym wcale stopniu niż frontowa służba w I Brygadzie ugruntować 
mogła w niedalekiej przyszłości ich pozycję w środowisku piłsudczyków. 
Dlatego też w odniesieniu do czołowych przedstawicieli tego środowiska 
zasadnym jest funkcjonujące w literaturze przedmiotu pojęcie „grupa 
legionowo-peowiacka”. Z niej to uformowało się już w okresie 1 wojny 
światowej nowe otoczenie polityczne Komendanta, które za wyjątkiem 
kilku bliskich mu osób zastąpiło stopniowo jego dotychczasowy sztab 
polityczny, składający się w głównej mierze z jego współpracowników z 
okresu działalności w PPS i ZWC, którzy akceptowali co prawda bez 
zastrzeżeń przywództwo Piłsudskiego, lecz za jego podkomendnych 
uważani być nie mogli, jako że w głównej mierze stanowili raczej grupę 
dawnych towarzyszy pracy i walki wśród których politycznie dorastał4, 
gdy tymczasem młodzi oficerowie z jego Brygady, dla których stanowił 
autorytet i uosobienie przywództwa mogli być przezeń dobierani pod 
kątem politycznych zamierzeń, dla realizacji których potrzebował 
inteligentnych i rzutkich, lecz bezwzględnie sobie oddanych 
wykonawców5, co też miało określone skutki w bliższej i dalszej

4 Z badań przeprowadzonych przez Ryszarda Świętka (Lodowa ściana. Sekrety 
polityki Józefa Piłsudskiego 1904-1918, Kraków 1998, s.499) wynika, iż w latach 
1909-1914 najbliższe otoczenie polityczne Piłsudskiego stanowili jego dawni 
współpracownicy z okresu działalności w PPS: Witold Jodko-Narkiewicz, Walery 
Sławek, Bolesław Antoni Jędrzejowski, Aleksander Sulkiewicz, Aleksander 
Prystor i Tytus Filipowicz. Z tego grona w okresie I wojny światowej w sztabie 
politycznym Piłsudskiego pozostał jedynie Sławek. W II Rzeczypospolitej z 
powrotem dołączył Prystor, od 1912 r. przebywający na zesłaniu w Rosji. 
Jędrzejowski zmarł w marcu 1914 r., zaś Sulkiewicz zginął we wrześniu 1916 r. 
pod Sitowiczami w czasie kampanii wołyńskiej I Brygady. Pozostali dwaj stracili 
swą dotychczasową pozycję polityczną u boku Piłsudskiego. Do bliskich 
współpracowników Komendanta w pierwszym roku wojny, a wywodzących się z 
jego przedwojennego szerszego otoczenia politycznego, należy również zaliczyć 
Leona Wasilewskiego i Michała Sokolnickiego działających na jego rzecz w 
Sekretariacie Generalnym NKN a także Artura Śliwińskiego, oraz odrębnie 
Władysława Sikorskiego i Mariana Kukiela posadowionych w Departamencie 
Wojskowym NKN, jako że dwaj ostatni przeszli otwarcie na pozycje przeciwne 
polityce Piłsudskiego, •;( II Rzeczypospolitej zaś, nie należąc do jego 
admiratorów, znaleźli się po Maju 1926 w opozycji zarówno do niego, jak i 
firmowanego przezeń systemu rządów.
5 Przez frontowe otoczenie Piłsudskiego z I Brygady, z którego rekrutowali się 
jego bliżsi i dalsi współpracownicy, przewinęło się w latach 1914-1917 
kilkadziesiąt osób, nie zawsze przy tym z kręgów młodej elity ZWC i związków 
strzeleckich z okresu przedwojennego. Problem to, niezależnie od 
funkcjonujących w literaturze przedmiotu i nie zawsze precyzyjnych ustaleń, 
wymagający dalszych badań, również w odniesieniu do prób dokonywania
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przyszłości. Ponieważ w latach 1918-1922 Piłsudski jako Naczelnik 
Państwa i Wódz Naczelny korzystał ze współpracy i usług szerokiego 
grona osób politycznie z nim dotąd nie związanych, co wynikało z 
konieczności obiektywnych w obliczu wymogów związanych z budową w 
sensie ustrojowym i terytorialnym a następnie obroną odzyskanej 
państwowości, zespół ten nie był wykorzystywany w takim stopniu jak 
poprzednio, zaś jego członkowie używani byli przez Komendanta na 
odcinku prac wojskowych na tym poziomie który odpowiadał ich 
zdolnościom i kwalifikacjom oraz do prac politycznych (często wiążących 
się nierozerwalnie _ wywiadem wojskowym i politycznym) na odcinku 
polityki wschodniej państwa, którą w znacznym stopniu kreował. Dlatego 
też grupa bliskich współpracowników politycznych Komendanta, 
uzupełniona w pierwszych latach II Rzeczypospolitej, uformowała się 
ostatecznie w sensie personalnym dopiero w okresie sulejowskim6, 
najprawdopodobniej wiosną 1925 r. W okresie poprzedzającym zamach 
majowy stanowili jednak jeszcze przede wszystkim zespół energicznych i 
oddanych wykonawców potrzebnych do realizacji określonych zadań w 
sytuacji, gdy Piłsudski ponownie dążył do władzy, dlatego też nie sposób 
pisać i mówić o hierarchii wewnątrz tej grupy. Nieuchronny proces jej 
rozwarstwienia, prowadzący do uformowania się wokół Marszałka 
kilkuosobowej ścisłej grupy rządzącej, biorącej niezależnie od 
zmieniających się gabinetów rzeczywisty udział w podejmowaniu 
istotnych decyzji7, rozpoczął się dopiero po przejęciu przezeń władzy i był

hierarchizacji wewnątrz tego grona. Z tych którzy w II Rzeczypospolitej znaleźli 
się trwale w politycznym bądź wojskowym otoczeniu Marszałka, wymienić 
należy Kazimierza -» Sosnkowskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, Juliana 
Stachiewicza, Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego, Mieczysława Norwid- 
Neugebauera, Gustawa Orlicz-Dreszera, Tadeusza Kasprzyckiego, Ignacego 
Boernera, Adama Koca, Kazimierza Świtalskiego, Bogusława Miedzińskiego i 
Adama Skwarczyńskiego.
6 Zdaniem Andrzeja Garlickiego (Przewrót majowy, Warszawa 1978, s. 168) do 
grupy najbardziej zaufanych współpracowników Marszałka należeli wówczas: 
Walery Sławek, Bolesław Wieniawa-Długoszowski, Aleksander Prystor, 
Bogusław Miedzińs!'_i, Kazimierz Świtalski, Bronisław Pieracki, Ignacy 
Matuszewski i Gustaw Orlicz-Dreszer. W następnej kolejności wymienieni 
zostali: Adam Koc, Ignacy Boerner, Kazimierz Stamirowski, Julian Stachiewicz, 
Tadeusz Hołówko, Józef Beck, Henryk Floyar-Rajchman, Adam Skwarczyński i 
Wojciech Stpiczyński.
7 W najbliższym politycznym otoczeniu Komendanta znaleźli się po zamachu 
Sławek, Prystor, Świtalski i prawdopodobnie Bronisław Pieracki. W końcu lat 
dwudziestych awansował do tego grona Józef Beck, szef Gabinetu Ministra Spraw 
Wojskowych, na którego zwrócił uwagę Marszałka najprawdopodobniej 
Wieniawa (opinia dr. Mariusza Wołosa, autora pracy magisterskiej pt. Bolesław
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naturalną konsekwencją przejęcia przez skupiony wokół niego obóz 
polityczny odpowiedzialności za państwo oraz podziału zadań w gronie 
jego najbliższych współpracowników, którzy pracując dotąd nad jego 
powrotem do władzy, z woli przywódcy obejmować mieli stopniowo 
odpowiedzialne stanowiska w różnych dziedzinach i na różnych 
szczeblach życia państwowego, zarówno cywilnego jak i wojskowego. 
Ponieważ zaś w okresie rządów pomajowych Piłsudski skupiał swą uwagę 
przede wszystkim na problemach polityki wewnętrznej (rozumianej jako 
konieczność umocnienia się nowej ekipy u steru rządów oraz zapewnienia 
państwu wewnątrzpolitycznej i gospodarczej stabilności) i zagranicznej, a 
także, choć w mniejszym stopniu, wojskowej, z biegiem lat przekazując 
zresztą z wolna, za wyjątkiem spraw wojskowych, swe obowiązki i 
uprawnienia decyzyjne najbardziej zaufanym podwładnym, przeto pod 
kątem tych właśnie problemów dobierał współpracowników.

Oczywistą konsekwencją przemian ustrojowych po Maju 1926 stało 
się powolne umacnianie się piłsudczyków i ludzi z nimi związanych w 
strukturach państwa i jego sił zbrojnych, dzięki czemu formowała się nowa 
elita władzy, zarówno szczebla centralnego jak i terenowego. Trzon 
pomajowej elity władzy -  niezależnie od wzrastającego w niej, także w 
ośrodkach i instytucjach decyzyjnych, udziału osób nie związanych dotąd 
ściślej z obozem piłsudczykowskim bądź nie związanych z nim wcale -  
stanowiła uformowana w latach Wielkiej Wojny grupa legionowo- 
peowiacka, będąca wtedy bezsprzecznie elitą wojskową i polityczną obu 
tych środowisk, ideowo i psychicznie związaną z Józefem Piłsudskim. Po 
Maju 1926 drogi tych ludzi rozeszły się o tyle, że poza ramami elity 
władzy znaleźli się ci- spośród nich, którzy wybrali karierę wojskową 
pozostając w czynnej służbie, co jest szczególnie istotne w odniesieniu do 
wiele dotąd znaczącej wśród piłsudczyków grupy wyższych wojskowych, 
niezależnie od wzrastającej po Maju ich pozycji w wojsku oraz 
niekwestionowanego nadal prestiżu, jakim większość z nich cieszyła się 
zarówno wśród szeroko rozumianej piłsudczykowskiej elity do której

Wieniawa-Długoszowski (1881-1942). Kariera i działalność wojskowa, Toruń
1992), obejmując w 1929 r. tekę wicepremiera, w rok później wiceministra spraw 
zagranicznych, zaś w 1932 r. przejmując ostatecznie kierowanie dyplomacją od 
Augusta Zaleskiego. Wymienieni współpracownicy Piłsudskiego cieszyli się nie 
tylko jego głębokim zaufaniem, lecz darzeni byli przezeń silną sympatią zaś w 
przypadku Sławka i Prystora datującą się jeszcze z okresu działalności w PPS 
przyjaźnią. Jedną z najbliższych Piłsudskiemu osób był również Wieniawa, który 
jednak do ścisłej grupy rządzącej nie należał, wybierając karierę wojskową. Za 
bliskich współpracowników politycznych Marszałka w okresie pomajowym uznać 
również należy Ignacego Matuszewskiego i Bogusława Miedzińskiego, a w latach 
trzydziestych także Janusza Jędrzejewicza.
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należała (a której nie należy utożsamiać z elitą władzy), jak i w szerszym 
środowisku zwolenników Marszałka. W odróżnieniu bowiem od ścisłego 
kierownictwa politycznego obozu pomajowego, stosunek Piłsudskiego do 
tych jego podwładnych, którzy po zamachu majowym objęli 
odpowiedzialne funkcje w kierowniczych organach sił zbrojnych 
(zwłaszcza w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych w roli inspektorów 
armii i generałów do prac przy GISZ), kształtował się zupełnie inaczej, zaś 
praktykowane przezeń metody pracy z nimi (tak w wymiarze 
indywidualnym jak i zespołowym) czyniły z nich jedynie ograniczonych 
kompetencyjnie wykonawców, nie zaś jego współpracowników 
wojskowych. W przeciwieństwie do swego otoczenia politycznego, nikogo 
w tym gronie zdecydowanie nie wyróżniał. Piastując do śmierci 
stanowiska ministra spraw wojskowych i generalnego inspektora sił 
zbrojnych, żadnemu ze swych podkomendnych nie przekazał 
zwierzchnictwa nad armią, wbrew informacjom kolportowanym następnie 
przez zwolenników Śmigłego-Rydza, do dziś zresztą obecnym w 
literaturze przedmiotu. Tymczasem generalski zespół inspektorsko- 
ministerialny -  niezależnie od tego, co o jego poszczególnych członkach 
sądził wówczas Piłsudski, gdyż tego ustalić się nie da -  w pierwszej 
połowie lat trzydziestych miał w swym gronie generałów, wybijających się 
zdecydowanie pod względem kwalifikacji, horyzontów operacyjnych oraz 
osiągnięć organizacyjnych i wyszkoleniowych8.

Treścią niniejszego szkicu świadomie uczynił autor biografistykę 
piłsudczyków, nie zaś obozu piłsudczykowskiego, z którym w latach 
Wielkiej Wojny związanych było, bądź w skład którego wchodziło, wiele 
ugrupowań i grup politycznych o orientacji niepodległościowej, zaś po 
zamachu majowym skupiającego polityków i działaczy, jak też 
ugrupowania polityczne i organizacje społeczne od lewa do prawa, 
tworzących razem szerokie spektrum ideowo-polityczne, na co dodatkowy 
wpływ miała postępująca instytucjonalizacja życia państwowego, 
połączona z konsekwentnym zagospodarowywaniem przez rządzący obóz 
(często pod firmą „ideologii państwowej”) coraz to nowych pól społecznej 
aktywności. Piłsudczyków, a więc ludzi Piłsudskiego, zarówno tych 
stanowiących jego bliższe czy dalsze polityczne bądź wojskowe otoczenie 
a wywodzących się z Legionów i POW, jak też tych, którzy do tego

8 Należeli do nich z pewnością generałowie dywizji Edward Rydz-Śmigły, 
Kazimierz Sosnkowski, Gustaw Orlicz-Dreszer, Tadeusz Piskor i Kazimierz 
Fabrycy. Spośród nich trzech pierwszych bez wątpienia posiadało predyspozycje 
do pełnienia funkcji generalnego inspektora, którego to stwierdzenia nie należy 
naturalnie postrzegać przez pryzmat pozycji w państwie i armii, jaką po śmierci 
Marszałka stopniowo zapewnił sobie Edward Rydz-Śmigły.
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otoczenia żadną miarą nie należeli, lecz ze względu na drogę życiową 
podobną do swych starszych w legionowej hierarchii kolegów oraz 
poczucie psychicznej więzi z tym środowiskiem i jego przywódcą mieli 
prawo za takowych się uważać. Takie ujęcie problemu pozwoli zdaniem 
autora zarówno uchwycić grupę będącą rdzeniem tego obozu, możliwą do 
wyodrębnienia ze względu na czytelny profil ideowy (nie zawsze 
polityczny) i podobny w przypadku wielu jej uczestników legionowo- 
peowiacki rodowód organizacyjny, jak też uniknąć zasadniczych 
problemów natury metodologicznej i, co nie mniej ważne, merytorycznej. 
Opracowanie problemu biografistyki całego obozu piłsudczykowskiego, 
niezależnie od wielu poważnych czasem wątpliwości natury formalnej 
związanych z koniecznością precyzyjnego zdefiniowania postaw 
politycznych wielu związnych z tym obozem i jego przywódcą osób i 
środowisk, jak też licznymi zmianami personalnymi i organizacyjnymi w 
jego obrębie oraz ustaleniem zewnętrznych jak i wewnętrznych cezur 
chronologicznych, jest oczywiście możliwe, a nawet konieczne, wszelako 
w znaczącej mierze wykracza poza ramy które skłonna byłaby 
zaakceptować redakcja „Czasów Nowożytnych”, nadto zaś wymaga 
dodatkowych i niejednokrotnie drobiazgowych badań, a co za tym idzie 
wprowadzenia do tekstii wielu dodatkowych uzasadnień i odniesień, jest 
zatem tematem któremu należałoby poświęcić odrębny zupełnie szkic, 
znacznie przy tym szerszy od prezentowanego, jeśli nie miałoby to 
prowadzić do pobieżnego potraktowania poruszonej problematyki.

Kilka generalnych uwag o metodzie przyjętej podczas pisania tego 
szkicu. Autor dokonał przeglądu istniejących książkowych biografii i 
przyczynków biograficznych oraz wysunął postulaty prac badawczych 
mających na celu powstanie rzetelnych biografii książkowych tych postaci 
z kręgów szeroko rozumianej elity piłsudczykowskiej oraz pomajowej 
elity władzy, które ze względu na rolę jaką odgrywały (zarówno dzięki 
piastowanym Stanowicom jak i pozycji wewnątrz obozu i w otoczeniu 
Piłsudskiego) oraz nieprzeciętną czasem osobowość, bez wątpienia na to 
zasługują. Osobny przy tym ustęp poświęcono biografistyce związanej z 
osobą Józefa Piłsudskiego, koncentrując się na najistotniejszych spośród 
poświęconych mu dotąd opracowań, jak też na najważniejszych z punktu 
widzenia autora niniejszego szkicu postulatach badawczych. Dokonano 
również, zarówno w stosunku do czołowych postaci tej formacji 
politycznej, jak i szerokiego kręgu piłsudczyków, służących w okresie 
Wielkiej Wojny w szeregach Legionów i POW, aktywnych na różnych 
szczeblach i odcinkach działań politycznych i wojskowych podczas walk o 
niepodległość i granice w latach 1918-1921, zaś w II Rzeczypospolitej 
czynnych w działalności politycznej bądź w przypadku sporej rzeszy tych 
którzy pozostali w czynnej służbie wojskowej -  należących bezsprzecznie
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do elity sił zbrojnych, przeglądu stanu badań w odniesieniu do istniejących 
wydawnictw informacyjno-biograficznych, sygnalizując jednocześnie 
istniejące w tej materii luki oraz starając się w ogólnych choćby zarysach 
nakreślić w sensie personalnym obszar dalszych prac badawczych. 
Wyodrębniono przy tym, niejako na marginesie tych rozważań, grupę tych 
wybitnych legionistów i działaczy POW, którzy zginęli bądź zmarli z ran 
w latach 1914-1921. Warto również w tym miejscu wysunąć -  ważny z 
punktu widzenia biografistyki tego środowiska i szerzej: skupionego 
wokół niego obozu politycznego, jak i dla historii politycznej i wojskowej
II Rzeczypospolitej -  postulat wieloaspektowych i wielopłaszczyznowych 
badań nad elitami piłsudczykowskimi, zarówno wojskowąjak i polityczną. 
W istniejącej dotąd bowiem, skądinąd bogatej i różnorodnej literaturze 
przedmiotu poświęconej bezpośrednio lub pośrednio obozowi 
piłsudczykowskiemu, koncentrowano się przede wszystkim na 
problematyce działalności politycznej i wojskowej jego przedstawicieli, 
jak też ideologii i myśli politycznej piłsudczyków i skupionego wokół nich 
obozu, czasem też na współzależnościach pomiędzy rozmaitymi 
tworzącymi go -  zwłaszcza po Maju -  grupami i środowiskami 
politycznymi, poświęcając więcej uwagi jedynie pomajowej elicie władzy, 
głównie zaś przedstawicielom ścisłej grupy rządzącej. Brakuje natomiast 
wyraźnie portretu zbiorowego ludzi współtworzących po Maju 
rzeczywistość polityczną i gospodarczą II Rzeczypospolitej oraz 
decydujących w wysokim stopniu o stanie jej bezpieczeństwa 
wewnętrznego i poziomie gotowości obronnej na wszystkich szczeblach, 
zarówno w odniesieniu do administracji państwowej, jak i sił zbrojnych.

Ilość prac poświęconych postaci Józefa Piłsudskiego bądź choćby 
pośrednio jej dotyczących, w postaci monografii, opracowań zbiorowych, 
przyczynków, wspomnień czy źródeł drukowanych jest tak ogromna, że 
nawet przegląd n^;wartościowszych i najbardziej istotnych z nich 
stanowić mógłby temat odrębnego i obszernego studium9. Marszałek jest z 
pewnością jedyną w naszych dziejach postacią, której różne sfery życiowej 
aktywności są w tak dużym stopniu znane i opisane, niezależnie od faktu,

9 Dwa najpełniejsze ich zestawy zob. R.Świętek, Bibliografia. Podstawowy wykaz 
druków dotyczących Józefa Piłsudskiego -  źródła drukowane, pisma ulotne, 
literatura polityczna, korespondencja, memuarystyka, publicystyka historyczna, 
eseje, studia, opracowania i inne materiały, w: A.Garlicki, Józef Piłsudski 1867- 
1935, wyd. II, Warszawa 1990, s.721-780 oraz W.Jędrzejewicz, J.Cisek, 
Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, t.I-III, Warszawa 1998 (źródła i 
bibliografia: t.III, s.447—507). Zob. też Notę bibliograficzną będącą
przewodnikiem po najistotniejszych pozycjach literatury przedmiotu, a 
sporządzoną przez Włodzimierza Suleję i pomieszczoną w jego biografii 
Marszałka Józef Piłsudski, Wrocław 1995, s.362-365.
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że istnieją jeszcze całe pola zagadnień związanych z jego działalnością 
które czekają na swojego badacza. Mając świadomość istnienia wielu 
wartościowych opracowań, łącznie z dokonaniami Wacława Jędrzejewicza 
i Janusza Ciska w kwestii zestawienia kalendarium życia i działalności 
Marszałka10 oraz kapitalnego znaczenia poznawczego wielu źródeł 
drukowanych, jak chociażby wydany w 1992 r. Diariusz Kazimierza 
Świtalskiego", wspomnieć należy przede wszystkim12 o dwóch 
cytowanych już, całościowych biografiach Piłsudskiego autorstwa 
Andrzeja Garlickiego i Włodzimierza Suleji. Opublikowana po raz 
pierwszy w 1988 r. praca Garlickiego, będąca w swej głównej substancji 
połączeniem dotychczasowych prac tego autora poświęconych 
Piłsudskiemu i jego obozowi politycznemu13, stanowi najbardziej obszerną 
z istniejących biografii Marszałka i najpoważniejszą z poświęconych mu 
prac w historiografii polskiej okresu PRL. Będąc podsumowaniem 
ówczesnego stanu wieuzy o życiu i działalności Piłsudskiego, zawiera w 
sobie wszakże istotną skazę, która znacznie zaciążyła na jej ogólnej 
wartości, mimo iż w minionej rzeczywistości polityczno-ustrojowej jej 
ukazanie się drukiem było wydarzeniem istotnym. Założeniem jej autora 
było bowiem najwyraźniej ukazanie człowieka, który ostatecznie przegrał, 
podobnie jak skupiona wokół niego formacja polityczna. Opinia ta z 
pewnością oryginalna nie jest, lecz trzeba ją  w tym miejscu sformułować. 
Dlatego też za pierwszą w pełni wartościową biografię Marszałka uznać 
należy pracę Włodzimierza Suleji. Nie tylko bowiem w oparciu o dostępny 
materiał źródłowy wyszedł w wielu kwestiach poza dotychczas znane 
fakty z życiorysu Piłsudskiego, lecz w odniesieniu do kluczowych

10 Cytowane powyżej Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego stanowi połączenie 
Kroniki życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t.I-II, Londyn 1977 autorstwa 
Wacława Jędrzejewicza oraz pracy Janusza Ciska Kalendarium życia Józefa 
Piłsudskiego. Uzupełnienie do „Kroniki życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935", 
Nowy Jork 1992.
11 K.Świtalski, Diariusz 1919-1935, opr. A.Garlicki, R.Świętek, Warszawa 1992.
12 Abstrahuję tu bowiem od popularyzatorskiego i mimo wszystko 
gloryfikatorskiego w odniesieniu do osoby Marszałka pisarstwa Bohdana 
Urbankowskiego, którego cłou stanowi opublikowane niedawno dzieło Józef 
Piłsudski. Marzyciel i strateg, t.I-II, Warszawa 1997. Interesującą próbę 
określenia i opisu światopoglądu Komendanta stanowi natomiast wcześniejsza 
praca tego autora Filozofia czynu. Światopogląd Józefa Piłsudskiego, Warszawa 
1988, z którą koresponduje w pewnej mierze książka Aliny Kowalczykowej 
Piłsudski i tradycja, Chotomów 1991.
13 U źródeł obozu belwederskiego, Warszawa 1978, Przewrót majowy, Warszawa 
1978, Od maja do Brześcia, Warszawa 1981, Od Brześcia do maja, Warszawa
1986.
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aspektów aktywności Komendanta jako polityka i męża stanu dał zupełnie 
nową interpretację jogo polityki, zwłaszcza w okresie Wielkiej Wojny, jak 
też w latach sprawowania przezeń funkcji Naczelnika Państwa i 
Naczelnego Wodza, z kolei zaś w okresie lat 1926-1935, kiedy to 
rzeczywistość polityczna w Polsce kształtowała się pod przemożnym 
wpływem osoby Marszałka i skupionego wokół niego wąskiego centrum 
decyzyjnego. Autor ten rzucił też nowe światło na ważki problem genezy 
zamachu majowego, zagadnienia nadal wystarczająco nie rozpoznanego i 
kryjącego w sobie wiele niewiadomych (problematyce tej zamierza zresztą 
poświęcić odrębną monografię). Praca ta stanowi więc dobry punkt 
wyjścia dla badań szczegółowych nad poszczególnymi okresami i polami 
aktywności Piłsudskiego. W ich kontekście wymienić należy cytowaną 
już, najnowszą pracę Ryszarda Swiętka, poruszającą problem niejawnych 
aspektów polityki Piłsudskiego w latach 1904-1918. Wyjątkowo obszerne 
to studium stanowi wynik wieloletnich badań tego autora nad 
problematyką wzajemnych korelacji pomiędzy działaniami i dążeniami 
obcych służb specjalnych a tymi elementami polskiego ruchu 
niepodległościowego, które skupione z czasem wokół osoby Józefa 
Piłsudskiego, postrzegały drogę czynu zbrojnego jako jedną z istotnych 
płaszczyzn polskiej polityki niepodległości. Co nie oznacza wcale, że 
autorowi -  pomimo zgromadzenia imponującej ilości materiału 
źródłowego (acz nie korzystał z zasobów archiwalnych austriackich i 
niemieckich) -  udało się dowieść lansowanej przezeń zasadniczej tezy, iż 
działania Piłsudskiego i jego współpracowników oraz kontrolowanych 
przez nich struktur stanowiły w okresie przez wybuchem Wielkiej Wojny 
element działań słu .b wywiadu Niemiec i Austro-Węgier, niezależnie od 
tego, iż postrzega tę współpracę w kategoriach obustronnej gry. Praca ta 
wnosi jednak szereg nowych informacji i ustaleń szczegółowych, wiele też 
zawartych w niej hipotez winno stać się przedmiotem dyskusji w polskiej 
nauce historycznej, choć z pewnością nie ułatwi tego sposób 
prezentowania swoich racji przez autora14. Pozostaje też cenną z punktu 
widzenia dotychczasowych biografów niektórych czołowych 
piłsudczyków, uzmysławia bo.wiem, jak wiele istotnych faktów z 
działalności bohaterów ich prac umknęło z pola ich widzenia.

Dotychczasowe prace poświęcone Piłsudskiemu, czy to w postaci 
całościowych biografii, czy też odnoszące się jedynie do pewnych 
okresów i aspektów jego działalności, przedstawiają go przede wszystkim 
jako polityka, choć i w tej materii pogłębienia wymagają istniejące już

14 Na temat tej pracy zob. recenzje pióra Hiroshi Bando, zwłaszcza zaś 
Włodzimierza Suleji, pomieszczone na łamach „Niepodległości”, t.XXX (po 
wznowieniu), Nowy Jork-Londyn 1999, s.311—324 i 289-310.
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badania na temat roli Marszałka w kreowaniu i realizowaniu koncepcji 
polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej13. Brak natomiast, w przekonaniu 
piszącego te słowa, odrębnej, rzetelnej i przekrojowej monografii 
ukazującej Piłsudskiego jako wojskowego (więc nie tylko wodza). Pracy, 
której autor podjąłby się przedstawienia, jak kształtowały się wiedza 
wojskowa oraz zdolności dowódcze i kierownicze przyszłego Marszałka, a 
także jego poglądy na wojsko i model jego funkcjonowania oraz sposób 
prowadzenia wojny w ujęciu strategicznym i operacyjnym z 
uwzględnieniem roli nowoczesnej techniki wojskowej, poczynając od 
okresu jego działalności w PPS, poprzez okres przygotowań wojskowych 
do przyszłej walki orężnej w ramach prac ZWC i związków strzeleckich, I 
Brygadę Legionów, pracę na stanowisku Wodza Naczelnego w latach 
1918-1920, następnie w latach 1922- 1923 przewodniczącego Ścisłej 
Rady Wojennej i szefa Sztabu Generalnego, po Maju 1926 zaś ministra 
spraw wojskowych i generalnego inspektora sił zbrojnych, na którym 
spoczęła wówczas faktyczna odpowiedzialność za stan przygotowań 
obronnych państwa. Dotychczasowe w tej materii badania są bowiem 
jedynie przyczynkami, choć niejednokrotnie nader istotnymi16.

15 Wymaga to naturalnie wszechstronnej kwerendy źródłowej (w tym archiwalnej) 
oraz pracy badawczej będącej czymś więcej niż pracowitym zestawieniem mniej 
czy bardziej znanych faktów oraz wypowiedzi Piłsudskiego, w przeciwnym 
bowiem razie efekt finalny sprowadzi się w głównej mierze do zebrania i 
podsumowania znanych już informacji, czego przykładem udana skądinąd praca 
Tomasza Serwatki Józef Piłsudski a Niemcy, Wrocław 1998.
16 W odniesieniu do okresu pomajowego za cenne studium uznać należy artykuł 
Jerzego Halbersztadta Józef Piłsudski a mechanizm podejmowania decyzji 
wojskowych w latach 1926-1935, „Przegląd Historyczny”, 1983, nr 4, s.676-720, 
z którego ustaleniami w kwestii polityki personalnej Marszałka w wojsku po Maju 
1926 koresponduje praca Pawła Wieczorkiewicza O polityce personalnej w 
Wojsku Polskim w latach 1926-1939, w: Kultura, polityka, dyplomacja. Studia 
ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu w sześćdziesiątą rocznicę Jego 
urodzin, Warszawa 1990, s.485-512. Z kolei brak istotnych badań zarówno dla 
okresu legionowego, jak i lat 1918-1923, gdyż przewijające się na łamach wielu 
pozycji literatury przedmiotu próby ocen pracy Marszałka na stanowisku Wodza 
Naczelnego w okresie wojny polsko-sowieckiej 1919-1920 sprowadzają się 
najczęściej do problemu analizy operacyjnych aspektów wyprawy kijowskiej (pod 
względem merytorycznej wartości wybija się tu zdecydowanie studium Tadeusza 
Kutrzeby Wyprawa kijowska, Warszawa 1937) bądź kwestii autorstwa planu 
bitwy warszawskiej. Trudno przy tym uznać za wartościową pracę Władysława 
Sikorskiego (wydaną pod pseudonimem „Karol Pomorski”) Józef Piłsudski jako 
wódz i dziejopis. Warszawa 1926, jako że jej treść i przyjęty przez autora sposób 
argumentacji jednoznacznie świadczą o tym, iż napisana została pod z góry 
przyjętą tezę i z myślą o dyskredytacji Marszałka jako wyższego dowódcy
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Naturalnym punktem wyjścia do rozważań na temat stanu badań 
dotyczących biografistyki piłsudczyków, ze względu na zasięg 
istniejących już w tej materii dokonań, jest przegląd wydawnictw 
informacyjno-biograficznych, w większości o charakterze 
specjalistycznym, spośród których najszerszą formułę posiadają słowniki 
biograficzne. Najważniejszym i jednocześnie podstawowym, biorąc pod 
uwagę powszechny charakter wydawnictwa, stosunkowo największy 
przeciętny rozmiar biogramów i ich wysoki poziom merytoryczny, jest 
„Polski Słownik Biograficzny”, wydawany z przerwami od 1935 r. (jak 
dotąd opublikowano 38 tomów i 1 zeszyt tomu 39). Warto podkreślić, iż 
realia epoki PRL nie miały właściwie wpływu na pomieszczanie 
biogramów osób z szeregów interesującej nas formacji politycznej, 
występujące zaś w tej materii luki były wynikiem bądź przeoczenia czy też 
niezgłoszenia biogramu przez kompetentnych autorów, bądź też faktu, iż 
w okresie opracowywania danego tomu (poszczególne tomy ukazują się 
alfabetycznie) odpowiednie osoby nadal cieszyły się życiem. Stąd też ich 
biogramy trafią dopiero do suplementów, przy czym należy sądzić, że nie 
wcześniej jak za lat kilkanaście (redakcja słownika nie uporała się bowiem 
jeszcze z niezwykle pojemną literą „S”). Dzięki wysiłkom rozlicznych 
autorów słownika dysponujemy więc pokaźną liczbą biogramów zarówno 
czołowych, jak i mniej znanych piłsudczyków, zawierających podstawowe 
dane na temat różnych sfer ich życiowej aktywności, stanowiących 
podstawową bazę danych dla autorów pragnących poświęcić się dalszym 
w tym kierunku pracom biograficznym, tak w stosunku do osób poległych 
i zmarłych w okresie lat 1914-192017, jak też czynnych w życiu

wojskowego i b. Naczelnego Wodza. Natomiast z myślą o przyszłej monografii 
wojskowej działalności Piłsudskiego, mając świadomość wagi jego zainteresowań 
i badań nad dziejami wojen i wojskowości dla kształtowania się jego wiedzy 
wojskowej (w tym poglądów na wojsko i sposób prowadzenia wojny), a w pewnej 
mierze i sposobu myślenia operacyjnego, odnotować należy interesującą pracę 
Andrzeja Chwalby Józef Piłsudski historyk wojskowości, Kraków 1993.
17 W 11 Rzeczypospolitej ukazały się biografie Przemysława Bartla de 
Weydenthala, Eugeniusza Słomki-Dreszera, Albina Fleszara, Tadeusza 
Furgalskiego, Stanislc.^a Króla-Kaszubskiego, Leopolda Lisa-Kuli, Bogusława 
Szula-Skjoldkrony, Stanisława Szumskiego i Tadeusza Żulińskiego. Cenną 
inicjatywą wydawniczą była też ówcześnie praca Bohaterom narodowym w 
hołdzie. Tym, którzy odeszli ..., Lwów 1936. Spośród wybitnych oficerów i 
żołnierzy legionowych poległych i zmarłych w latach 1914-1920, biogramów w 
„PSB” doczekali się ,,dotąd: Konstanty Aleksandrowicz „Kostek”, Przemysław 
Bartel de Weydenthal, Zygmunt Bobrowski, Kazimierz Kuba-Bojarski, Stanisław 
Długosz „Jerzy Tetera”, Eugeniusz Słomka-Dreszer, Albin Fleszar „Satyr”, 
Tadeusz Wyrwa-Furgalski, Edward Gibalski „Franek”, odrębnie zaś Bolesław
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politycznym II Rzeczypospolitej18 oraz należących do jej elity 
wojskowej19. Istotnym uzupełnieniem w stosunku do ustaleń personalnych

Antoni Jędrzejowski, zmarły jeszcze przed wybuchem I wojny, Zygmunt Bończa- 
Karwacki, Stanisław Król-Kaszubski, Marcelin Krajewski, Stanisław Tymkowicz- 
Krynicki, Leopold Lis-Kula, Józef Mączka i Franciszek Pększyc-Grudziński. Na 
swoje biogramy czekają natomiast: Jan Arnsztajn „Ćwiek”, Antoni Jabłoński, 
Stefan Krak-Dudzieniec, Jerzy Topór-Kisielnicki, Kazimierz Krzyczkowski, 
Bronisław Mansperl „Chaber”, Tadeusz Ostrowski „Oster”, Kazimierz Herwin- 
Piątek, Władysław Steinhaus, Adolf Stemschuss, Aleksander Sulkiewicz, 
Stanisław Szumski, Mikołaj Sarmat-Szyszłowski, Marceli Jastrzębiec-Śniadowski, 
Zdzisław Tatar-Trześniowski, Zygmunt Zahorski „Bolesław Lubicz”, Tadeusz 
Zuliński i Jerzy Żuławski.
18 W „PSB” pomieszczono jak dotąd biogramy następujących wybitnych bądź 
znaczących piłsudczyków czynnych w życiu politycznym II Rzeczypospolitej 
przed i po Maju 1926: Wacława Denhoff-Czarnockiego, Gustawa Daniłowskiego, 
Mariana Dąbrowskiego, Władysława Dehnela, Kazimierza Dłuskiego, Medarda 
Downarowicza, Juliusza Dreszera, Kazimierza Ehrenberga, Andrzeja Tadeusza 
Hałacińskiego, Tadeusza Hołówki, Juliana Husarskiego, Władysława 
Jaroszewicza, Rajmunda Jaworowskiego, Janusza Jędrzejewicza,, Witolda Jodki- 
Narkiewicza, Juliusza Kadena-Bandrowskiego, Stefana Kirtiklisa, Zygmunta 
Klemensiewicza, Mariana Zyndrama Kościałkowskiego, Leona Kozłowskiego, 
Karola Lilienfeld-Krzewskiego, Józefa Łokietka, Juliusza Łukasiewicza, Wacława 
Makowskiego, Aleksandra Malinowskiego, Jana Mariana „Wojtka” 
Malinowskiego, Władysława Malskiego, Ignacego Matuszewskiego, Bogusława 
Miedzińskiego, Kazimierza Młodzianowskiego, Zofii i Jędrzeja Moraczewskich, 
Ignacego Mościckiego, Franciszka Paschalskiego, Stanisława Patka, Wandy 
Pełczyńskiej, Juliana Piaseckiego, Bronisława Pierackiego, Eugeniusza
Piestrzyńskiego, Aleksandry Piłsudskiej, Adama i Jana Piłsudskiego, Józefa 
Piłsudskiego, Haliny (Anny Ewy) Pohoskiej, Jana Pohoskiego, Karola
Polakiewicza, Stefana i Zygmunta Pomarańskich, Juliusza Poniatowskiego, 
Tadeusza Potworowskiego, Władysława Beliny-Prażmowskiego, Aleksandra 
Prystora, Amelii Prystorowej, Stanisława Pstrokońskiego, Władysława 
Raczkiewicza, Henryka Rajchman-Floyara, Walerego Romana, Pawła 
Romockiego, Józefa Rożnieckiego, Józefa Sanojcy, Tadeusza Schaetzla,
Stanisława Grzymały-Siedleckiego, Wacława Sieroszewskiego, Brunona
Sikorskiego, Sławoja Felicjana Składkowskiego, Adama Skwarczyńskiego, 
Stanisława Skwarczyńskiego i Walerego Sławka. Natomiast spośród wybitnych 
bądź znanych osób życia publicznego związanych okresowo przynajmniej z 
piłsudczykami, których biogramy znalazły się dotąd w „PSB”, wymienić należy: 
ks. bpa Władysława Bandurskiego, Tadeusza Gałeckiego (Andrzeja Struga), 
Hipolita Gliwica, Wilama Horzycę, Romana Knolla, Jana Lechonia, Stanisława 
Cata-Mackiewicza, Aleksandra Meysztowicza, Józefa Mikułowskiego- 
Pomorskiego, Feliksa Młynarskiego, Izę Moszczeńską-Rzepecką, Anatola 
Mtihlsteina, Zofię Nałkowską, Władysława Orkana, Feliksa Perlą, Janusza 
Radziwiłła, Franciszka Skąpskiego i Edwarda Słońskiego. W następnych tomach
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„PSB” oraz następujących po nich suplementach winny się ukazać biogramy 
następujących osób: Konstantego Abdank-Abłamowicza, Antoniego Anusza, 
Władysława Baranowskiego, Kazimierza Bartla, Józefa Becka, Stefana 
Benedykta, Wacława Kostka-Biemackiego, Alfreda Biłyka, Ludwika 
Bociańskiego, Alfreda Józefa Birkenmayera, Ignacego Boemera, Wacława 
Budzyńskiego, Stanisława Cara, Stefana Dąbkowskiego, Aleksandra 
Domaszewicza, Zygmunta Dreszera, Wiktora Tomira Drymmera, Juliusza 
Dudzińskiego, Władysława Dziadosza, Tytusa Filipowicza, Michała Gnoińskiego, 
Ferdynanda Goetla, Piotra i Romana Góreckiego, Henryka Grubera, Michała 
Grażyńskiego, Aleksandra Hauke-Nowaka, Zygmunta Jagodzińskiego, Stanisława 
Jareckiego, Wacława Jędrzejewicza, Henryka Józewskiego, Emila Kalińskiego, 
Tadeusza Katelbacha, Tadeusza Kobylańskiego, Adama i Leona Koca, Alfonsa 
Kühna, Mikołaja Kwaśniewskiego, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Konrada 
Libickiego, Zygmunta Madeyskiego, Wiktora Lamota, Artura Maruszewskiego, 
Władysława Mecha, Michała Brzęk-Osińskiego, Karola Dubicz-Penthera, 
Bohdana Podoskiego, Zygmunta Polakiewicza, Aleksandra Rutkowskiego, 
Tadeusza Władysława Saloniego, Michała Sokolnickiego, Adama Ludwika 
Korwin-Sokołowskiego, Kazimierza Stamirowskiego, Romana Starzyńskiego, 
Stefana Starzyńskiego, Wojciecha Stpiczyńskiego, Jana Szembeka, Mieczysława 
Wyżła-Ścieżyńskiego, Daniela Śliwickiego, Artura Śliwińskiego, Hipolita 
Śliwińskiego, Bolesława Jerzego Świdzińskiego, Kazimierza Świtalskiego, 
Jerzego Mariana de ,’ramecourt, Stanisława Twardo, Juliusza Ulrycha, Leona 
Wasilewskiego, Karolą Wędziagolskiego, Kazimierza Wyszyńskiego, Augusta 
Zaleskiego, Ferdynanda Zarzyckiego, Wacława Zyborskiego.
!S Biogramy w „PSB” posiadają dotąd następujący generałowie i oficerowie: 
Stanisław Buchowiecki, Janusz Wacław Dłużniakiewicz, Gustaw Orlicz-Dreszer, 
Tadeusz Frank-Wiszniewski, Andrzej Galica, Jan Jur-Gorzechowski, Stefan 
Hubicki, Stefan Iwanowski, Jan Karcz, Kazimierz Kierzkowski, Wacław 
Klaczyński, Edmund Knoll-Kownacki, Jan Kołłątaj-Srzednicki, Tadeusz 
Komiłowicz, Tadeusz Kossakowski, Bronisław Kowalczewski, Jan Kowalewski, 
Henryk Kowalówka, Karol Porąj-Koźmiński, Stanisław Królicki, Jakub 
Krzemieński, Józef Kustroń, Mieczysław Bohdan Lepecki, Jan Lewandowski, 
Feliks Libert, Wacław Lipiński, Aleksander Litwinowicz, Stefan Loth, Kazimierz 
Orlik-Łukoski, Adolf Maciesza, Tadeusz Majewski, Janusz Jagrym-Maleszewski, 
Teofil Maresch, Włodzimierz Maxymowicz-Raczyński, Anatol Minkowski, 
Kazimierz Młodzianowski (wymieniony też w przypisie 18), Czesław Młot- 
Fijałkowski, Mieczysław Mozdyniewicz, Tadeusz Münnich, Mieczysław Rawicz- 
Mysłowski, Franciszek Niepokólczycki, Mieczysław Norwid-Neugebauer, 
Leopold Okulicki, Józef Olszyna-Wilczyński, Stefan Wiktor Pasławski, Henryk 
Krok-Paszkowski, Franciszek Edward Pfeiffer, Zygmunt Piasecki, Mieczysław 
Mak-Piątkowski, Tadeusz Ludwik Piskor, Bolesław Popowicz, Zdzisław 
Przyjałkowski, Bronisław Rakowski, Ludomił Rayski, Stanisław Rouppert, Stefan 
Rowecki, Władysław Jaxa-Rożen, Aleksander Ruchaj, Wilhelm Orlik-Rückeman, 
Edward Rydz-Śmigły, Jan Rzepecki, Jan Andrzej Jagmin-Sadowski, Stanisław 
Sadowski, Antoni Sanojca, Kazimierz Sawicki, Kazimierz Schally, Antoni
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zawartych w „PSB” pozostają słowniki biograficzne o zasięgu 
regionalnym (także dotyczące poszczególnych miast), których autorzy 
opracować są w stanie biogramy postaci z kręgów lokalnych elit 
związanych z obozem pomajowym (w tym wielu niższych rangą 
piłsudczyków), których niekiedy siłą rzeczy zabraknie w „PSB”.

Sporo biogramów mniej i bardziej znaczących piłsudczyków, 
zarówno działaczy politycznych i społecznych jak i czynnych 
wojskowych, zawierają również słowniki biograficzne o charakterze 
specjalistycznym. Nazwiska wielu z tych, którzy przez pewien okres swej 
działalności politycznej związani byli z ruchem robotniczym (zwłaszcza z 
PPS), uwzględniono w pracach redakcyjnych nad „Słownikiem 
Biograficznym Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego” (jak dotąd w 
latach 1978-1992 opublikowano trzy tomy do litery „K” włącznie)20. Z

Sikorski, Tadeusz Skinder, Sławoj Felicjan Składkowski (wymieniony również w 
przypisie 18), Stanisław Grzmot-Skotnicki, Ludwik Kmicic-Skrzyński i Stanisław 
Skwarczyński (wymieniony również w przypisie 18). W dalszych badaniach 
uwzględnieni zostać powinni: Janusz Albrecht, Leon Berbecki, Stefan Dąb- 
Biemacki, Jerzy Ferek Błeszyński, Stanisław Burhardt-Bukacki, Kazimierz
Busier, Kazimierz Pluta-Czachowski, Mieczysław Dąbkowski, Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski, Adam Dobrodzicki, Rudolf Dreszer, Kazimierz
Fabrycy, August Emil Fieldorf, Julian Filipowicz, Teodor Furgalski, Janusz 
Gąsiorowski, Kazimierz Glabisz, Janusz Głuchowski, Adam Remigiusz 
Grocholski, January Grzędziński, Wilhelm Heinrich, Stanisław Sas-Hoszowski, 
Bohdan Hulewicz, Józef Jaklicz, Czesław Jarnuszkiewicz, Kazimierz
Jurgielewicz, Tadeusz Kasprzycki, Leon Kniaziołucki, Alojzy Wir-Konas, 
Wincenty Kowalski, Henryk Muszkiet-Królikowski, Jan Kruk-Kruszewski, 
Władysław Langner, Karol Lenczowski, Gustaw Łowczowski, Aleksander Jerzy 
Narbut-Łuczyński, Ksawery Maszadro, Kazimierz Max, Stefan Mayer, Jan 
Mazurkiewicz, Emil Mecnarowski, Ludwik Muzyczka, Aleksander Myszkowski, 
Jerzy Niezbrzycki, Kazimierz Iranek-Osmecki, Tadeusz Pełczyński, Jerzy 
Świerszcz-Pytlewski, Stefan Rotarski, Józef Kolec-Smoleński, Kazimierz
Sosnkowski, Julian Stachiewicz, Wacław Teofil Stachiewicz, Leon Strzelecki, Jan 
Dojan-Surówka, Józef Szostak, Stanisław Świtalski, Tadeusz Alf-Tarczyński, Jan 
Tatara, Stanisław Zosik-Tessaro, Michał Karaszewicz-Tokarzewski, Mieczysław 
Ryś-Trojanowski, Władysław Bończa-Uzdowski, Zygmunt Wenda, Józef Wiatr, 
Wacław Scaevola-Wieczorkiewicz, Stanisław Zaćwilichowski, Józef Zając, Józef 
Kordian-Zamorski, Mariusz Zaruski, Ferdynand Zarzycki (wymieniony w 
przypisie 18) Józef Tunguz-Zawiślak i Bolesław Ziemiański.

Tu zwłaszcza: Antoni Anusz, Stanisław Baczyński, Emil Bobrowski, Tadeusz 
Jastrzębiec-Bobrowski, Ignacy Boemer, Stefan Boguszewski, Kazimierz Kuba- 
Bojarski, Tytus Czaki, Jan Czarnocki, Gustaw Daniłowski, Mieczysław 
Dąbkowski, Marian Dąbrowski, Władysław Dehnel, Paweł Denasiewicz, Piotr 
Dewódzki (Dewudzki), Kazimierz Dłuski, Medard Downarowicz, Bolesław 
Fichna, Tytus Filipowicz, Tadeusz Gałecki (Andrzej Strug), Edward Gibalski,
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kolei w małej (z natury rzeczy) liczbie reprezentowani są piłsudczycy i 
działacze z nimi związani na łamach „Słownika Biograficznego Działaczy 
Ruchu Ludowego”, wydawnictwa jednotomowego opublikowanego w 
Warszawie w roku 198921. Podobnie cenną inicjatywą wydawniczą jest 
również słownik biograficzny posłów i senatorów II RP, którego tom I (do 
litery „D”) ukazał się w 1997 r.22 Analogicznie jak w przypadku 
„Słownika Biograficznego Działaczy Polskiego Ruchu Robotniczego”, i tu 
zwraca uwagę wysoki poziom merytoryczny opracowanych biogramów. Z 
obowiązku wymienić również należy wydawnictwo o charaktarze 
popularnonaukowym, jakim jest Słownik polityków polskich X X  wieku pod 
redakcją Przemysława Hausera i Stanisława Żerki23. Niezbędną bazę

Stefania Gliszczyńska, Marian Głuchowski, Jan Jur-Gorzechowski, Wacław 
Harasymowicz, Tadeusz Hołówko, Romuald Jarmułowicz, Leon Jarząbkiewicz, 
Konstancja Jaworowska z Klempińskich, Rajmund Jaworowski, Bolesław Antoni 
Jędrzejowski, Maria Jodko-Narkiewicz, Witold Jodko-Narkiewicz, Stanisław 
Kamocki, Maurycy Kapellner - Mieczysław Kaplicki, Stefan Kapuściński, 
Stanisław Król-Kaszubski, Stefan Kirtiklis, Zygmunt Klemensiewicz, Jan 
Klempiński (Klępiński), Stanisław Kochański, Jan Konieczko, Józef Korczak, 
Stefan Krak-Dudzieniec, Stanisław Tymkowicz-Krynicki, Stanisław Krzewniak, 
Zygmunt Kuczyński, Alfons Kiihn, Mikołaj Kwaśniewski i Feliks Kwiatek. 
Zdziwienie budzi brak biogramu Wacława Kostka-Biernackiego, zaś dla okresu II 
Rzeczypospolitej - Zygmunta Dreszera (choć skądinąd wiadomo, iż materiały na 
użytek jego biogramu były w ramach prac redakcyjnych gromadzone).
21 Są to biogramy: Antoniego Anusza, Jakuba Bojki, Władysława Orkana, Józefa 
Sanojcy, Błażeja Stolarskiego, Włodzimierza Tetmajera, Andrzeja Walerona i 
Aleksandra Zawadzkiego („Ojca Prokopa”).
22 Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik 
Biograficzny, opr. M.Smogorzewska, red. nauk. A.K.Kunert, t.I, Warszawa 1997.
23 Słownik polityków polskich XX wieku, pod red. P.Hausera i S.Żerki, Poznań 
1998. Spośród znanych i znaczących piłsudczyków, czynnych w życiu 
politycznym i siłach zbrojnych II Rzeczypospolitej, a także polityków z nimi 
związanych, zawiera krótkie najczęściej biogramy: Kazimierza Bartla, Józefa 
Becka, Stanisława Cara, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, Michała 
Grażyńskiego, Tadeusza Hołówki, Janusza i Wacława Jędrzejewiczów, Witolda 
Jodki-Narkiewicza, Jana Henryka Józewskiego, Tadeusza Kasprzyckiego, Adama 
Koca, Mariana Zyndrama Kościałkowskiego, Leona Kozłowskiego, Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, Wacława Lipińskiego, Stanisława Cata-Mackiewicza, Ignacego 
Matuszewskiego, Bogusława Miedzińskiego, Jędrzeja Moraczewskiego, Ignacego 
Mościckiego, Bronisława Pierackiego, Józefa Piłsudskiego, Juliusza 
Poniatowskiego, Aleksandra Prystora, Władysława Raczkiewicza, Janusza 
Radziwiłła, Stefana Roweckiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, Felicjana Sławoja- 
Składkowskiego, Adama Skwarczyńskiego, Walerego Sławka, Kazimierza 
Sosnkowskiego, Stefana Starzyńskiego, Kazimierza Świtalskiego, Michała 
Karaszewicza-Tokarzćwskiego, Leona Wasilewskiego i Augusta Zaleskiego.
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danych dla przyszłych badań nad wojskową elitą piłsudczykowską 
stanowić będą słowniki i informatory biograficzne poświęcone członkom 
korpusu generalskiego armii II Rzeczypospolitej oraz wojskowym 
niższych szczebli, w drugim przypadku dla okresu lat 1914-1921. 
Prekursorską pracą w tym zakresie była wydana na emigracji książka 
Tadeusza Kryski-Karskiego i Stanisława Żurakowskiego Generałowie 
Polski Niepodległej, składająca się z krótkich notek biograficznych 
informujących o przebiegu służby i kolejnych awansach, której autorzy 
objęli badaniami także generałów i admirałów nranowanych na te stopnie 
w latach II wojny światowej oraz po wojnie na emigracji'4. Znacznym w 
stosunku do tej pracy postępem w odniesieniu do stanu badań nad 
generalicją II Rzeczypospolitej jest Słownik biograficzny generałów 
Wojska Polskiego 1918-1939 autorstwa Piotra Staweckiego, miast notek 
biograficznych zawierający biogramy, opracowane już przede wszystkim 
w oparciu o akta personalne przechowywane w Centralnym Archiwum 
Wojskowym w Warszawie-Rembertowie25. Rok 1992 przyniósł istotne 
wydarzenie dla badań nad korpusem oficerskim Legionów Polskich w 
postaci sporządzonego tzw. systemem holenderskim (A-Z) tomu I 
Słownika biograficznego oficerów Legionów Polskich autorstwa Wiktora 
Krzysztofa Cygana26 i wypada jedynie wyrazić żal, iż dzieło to nie jest 
dotąd kontynuowane. Analiza zawartości tomu I skłania do wniosku, iż 
kryć się za tym mogą przyczyny nie tylko finansowej natury, bowiem 
zawiera on w głównej mierze biogramy oficerów poległych w latach 
1914-1916, co też dzięki poświęconym im wielu przedwojennym 
wydawnictwom oraz istnieniu bogatej i różnorodnej literatury przedmiotu 
znakomicie ułatwiało autorowi pracę. Tym bardziej, iż rzadko powołuje

24 T.Kryska-Karski, S.Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej, Londyn 
1976, wyd. krajowe: Warszawa 1991.
25 P.Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, 
Warszawa 1994. Gwoli formalności godzi się też przywołać dwutomową pracę 
Zbigniewa Mierzwińskiego Generałowie II Rzeczypospolitej, t.I, Warszawa 1990 i 
t.II, Warszawa 1994, zawierającą krótkie szkice biograficzne pewnej liczby 
generałów, powstałe w oparciu o ogólnie dostępną literaturę przedmiotu, oraz 
książkę Andrzeja Suchcitza Generałowie wojny polsko-sowieckiej 1919-1920. 
Mały słownik biograficzny, Białystok 1994, z przyczyn natury zasadniczej 
przydatną do badań nad biografistyką piłsudczyków jedynie w przypadku postaci 
Leona Berbeckiego, Andrzeja Galicy, Mieczysława Norwid-Neugebauera, Józefa 
Piłsudskiego, Kazimierza Sosnkowskiego i Edwarda Rydza-Śmigłego. Z 
wydawnictw przedwojennych warto też wspomnieć Encyklopedię Wojskową, t.I-
VII, pod red. Ottona Lasl .»wskiego, Warszawa 1932-1937.
26 W.K.Cygan, Słownik biograficzny oficerów Legionów Polskich, t.I, Warszawa
1992.
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się on na dokumenty z zespołu akt Komendy Legionów Polskich i 
Komendy I Brygady przechowywane w CAW (a wykorzystał jedynie kilka 
teczek), gdy tymczasem materiał źródłowy, chociażby w postaci tzw. 
kwalifikacji oficerskich w aktach KLP oraz oficerskich akt personalnych z 
okresu II Rzeczypospolitej, a wreszcie akt odznaczeniowych (Orderu 
Virtuti Militari, Krzyża Walecznych oraz Krzyża i Medalu Niepodległości) 
jest nader obfity. Skoro już o odznaczeniach mowa, warto odnotować 
inicjatywę wydawniczą mającą na celu upamiętnienie odznaczonych 
Orderem Virtuti Militari w latach 1792-1945, realizowaną przez 
koszaliński ośrodek badań nad historią wojskowości, w postaci 
informatora biograficznego, którego drugi tom poświęcono odznaczonym 
za udział w działaniach wojennych lat 1914-192127. Wydaje się przy tym 
postulatem wartym zrealizowania opracowanie podobnego informatora z 
myślą o odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości. Tym bardziej, 
że wyniki prowadzonych w tym kierunku badań byłyby cennym 
przyczynkiem nie tylko z punktu widzenia potrzeb biografistyki 
piłsudczyków, lecz również elit całego obozu niepodległościowego28.

Pokrewnymi słownikom i informatorom biograficznym są 
wydawnictwa typu encyklopedyczno-informacyjnego, z których w 
odniesieniu do dziejów II Rzeczypospolitej wymienić należy dwa: 
przedwojenną jeszcze pracę Stanisława Łozy Czy wiesz, kto to jest?, 
któremu udało się zebrać i zamieścić kilka tysięcy notek biograficznych 
osób należących do elity politycznej, społecznej i kulturalnej 
międzywojennego dwudziestolecia29 oraz powstałą z inicjatywy ośrodka 
krakowskiego pracę zbiorową pod redakcją Jacka M. Majchrowskiego Kto 
był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, zawierającą krótkie biogramy 
kolejnych głów państwa, członków Rady Ministrów (z wyodrębnieniem 
ministrów spraw zagranicznych i przedstawicieli Polski zagranicą oraz 
ministrów spraw wewnętrznych i szefów służb im podległych, a więc 
Policji Państwowej i Korpusu Ochrony Pogranicza), wojewodów, 
parlamentarzystów, prezesów Sądu Najwyższego, Naczelnego Trybunału

27 Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945, pod red. B. Polaka, t.2 (1914-1921), 
cz.l: Koszalin 1991, cz. 2: Koszalin 1993.
28 Z obowiązku jedynie wspomnieć wypada o dwutomowej pracy Antoniego 
Lenkiewicza Kawalerowie Polski Niepodległej, Wydawnictwo Polskie KPN, 
Warszawa bdw., zawierającej niewielką w stosunku do liczby odznaczonych tylko 
Krzyżem Niepodległości ilość biogramów osób odznaczonych Krzyżem 
Niepodległości i Krzyzem Niepodległości z Mieczami, w dodatku powstałych w 
oparciu jedynie o dostępną literaturę przedmiotu, gdyż autor podczas pisania tej 
pracy nie miał dostępu do przechowywanych w CAW akt Komitetu Krzyża i 
Medalu Niepodległości.
29 S.Łoza, Czy wiesz, kto to jest?, Warszawa 1938.
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Administracyjnego i Naczelnej Izby Kontroli Państwa, osób kierujących 
związkami wyznaniowymi, jak też przedstawicieli naczelnych władz 
wojskowych i dowódców okręgów korpusu30.

Innym rodzajem wydawnictw informacyjno-biograficznych są prace 
monograficzne i zbiorowe zawierające zbiór szkiców bądź studiów 
dotyczących grupy osób wyodrębnionych ze względu na przynależność do 
danej formacji politycznej lub pełnione funkcje publiczne. Lata 
dziewięćdziesiąte przyniosły szereg tego typu publikacji, spośród których 
kilka przyczyniło się do znacznego posunięcia naprzód badań nad 
biografistyką osób z kręgu piłsudczykowskiej elity politycznej, w tym elity 
władzy po Maju 1926. W pierwszym rzędzie są to prace zbiorowe 
Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej pod redakcją Andrzeja 
Chojnowskiego i Piotra Wróbla oraz Ministrowie spraw zagranicznych II 
Rzeczypospolitej pod redakcją Janusza Pajewskiego, których kompetentni 
autorzy skoncentrowali się na tym okresie działalności opracowywanych 
przez siebie postaci, który upłynął pod znakiem sprawowania przez nich 
konkretnej funkcji publicznej. W pierwszej z nich znajdziemy studia 
poświęcone postaciom Józefa Piłsudskiego (jako Naczelnika Państwa i 
dwukrotnego premiera), Jędrzeja Moraczewskiego, Artura Śliwińskiego, 
Ignacego Mościckiego, Kazimierza Bartla, Kazimierza Świtalskiego, 
Walerego Sławka, Aleksandra Prystora, Janusza Jędrzejewicza, Leona 
Kozłowskiego, Mariana Zyndrama Kościałkowskiego oraz Felicjana 
Sławoja-Składkowskiego31, zaś w drugiej Leona Wasilewskiego,

30 Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. J.M.Majchrowskiego, przy 
współpracy G.Mazura i K.Stepana, Warszawa 1994.
31 Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. A.Chojnowskiego i 
P.Wróbla, Wrocław-Warszawa-Krakó w 1992. Autorami poszczególnych studiów 
są: D. i T.Nałęcz, Józef Piłsudski Naczelnik Państwa 22 X I 1918-14 XII 1922, 
s. 19-33; W.Suleja, Jędrzej Edward Moraczewskipremier Republiki Polskiej 18 XI 
1918-16 I 1919, s.87-100; idem, Artur Śliwiński premier Republiki Polskiej 28 
VI—7 VII 1922, s. 167-176; A.Chojnowski, Ignacy Mościcki prezydent 
Rzeczypospolitej 1 VI 1926-30 IX  1939, s.213-229; A.Krawczyk, Kazimierz 
Bartel, premier Rzeczypospolitej 15 V-4 VI 1926, 8 VI-24 IX  1926, 27 IX-30 IX 
1926, 2 7 I V 1928-13 IV 1929, 29X111929-17 III 1930, s.231-244; D. i T.Nałęcz, 
Józef Piłsudski, premier Rzeczypospolitej 2 X  1926-27 VI 1928, 25 VIII-4 XII 
1930, s.245-260; R.Świętek, Kazimierz Świtalski, premier Rzeczypospolitej 14 
IV—7 XII 1929, s.261—283; A.Chojnowski, Walery Sławek, premier 
Rzeczypospolitej 29 111-7* VIII 1930, 4 XII 1930-26 V 1931, 28 111-12 X  1935, 
s.285-305; J.Halbersztadt, Aleksander Prystor, premier Rzeczypospolitej 27 V
1931-9 V 1933, s.307-323; D. i T.Nałęcz, Janusz Jędrzejewicz, premier 
Rzeczypospolitej 10 V 1933-13 V 1934, s.325-333; J.M.Mąjchrowski, Leon 
Kozłowski, premier Rzeczypospolitej 15 V 1934-28 III 1935, s.335-343; 
A.Chojnowski, Marian Zyndram-Kościalkowski, premier Rzeczypospolitej 13 X
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Stanisława Patka, Augusta Zaleskiego i Józefa Becka32. Cenną inicjatywą 
wydawniczą jest również praca Zygmunta Kaczmarka poświęcona 
marszałkom Senatu II Rzeczypospolitej (a pożądana byłaby również 
podobna poświęcona marszałkom Sejmu), w której dla okresu 
pomajowego zaprezentował sylwetki Juliana Szymańskiego, Władysława 
Raczkiewicza, Aleksandra Prystora i Bogusława Miedzińskiego3'. 
Znaczenie uzupełniające w stosunku do powyższych opracowań mają 
zbiory szkiców Jacka Czajowskiego i Jacka M. Majchrowskiego34 oraz 
Ludwika Malinowskiego35, jak też opracowanie zbiorowe Prezydenci 
Polski pod redakcją Andrzeja Ajnenkiela36. Warto też zauważyć, iż 
historycy zajmujący się dziejami obozu piłsudczykowskiego nadal 
korzystają z przedwojennych jeszcze prac Heinricha Koitza i Konrada 
Wrzosa (Henryka Rosenberga)37. Natomiast cennym przyczynkiem do

1935-15 V 1936, s.345-358; A.Chojnowski, Felicjan Slawoj-Składkowski, 
premier Rzeczypospolitej 15 V 1936-30I X 1939, s.359-373.
32 Ministrowie spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, pod red. J.Pajewskiego, 
Szczecin 1992. Studia poświęcone odpowiednim ministrom opracowali: P.Hauser, 
Leon Wasilewski (18 XI 1918-16 I 1919), s. 17-38; J.Pajewski, Stanislaw Patek 
(16X111919-9 V I1920), s.57-68; idem, August Zaleski (15 V 1926-2 XI 1932), 
s.151-166; J.M.Nowakowski, Józef Beck (2X11932-30I X 1939), s.167-204.
33 Z.Kaczmarek, Marszałkowie Senatu II Rzeczypospolitej, Warszawa 1992.
34 J.Czajowski, J.M.Majchrowski, Sylwetki polityków Drugiej Rzeczypospolitej, 
Kraków 1987, gdzie w ujęciu popularnonaukowym zaprezentowano sylwetki 
Adama Skwarczyńskiego, Walerego Sławka i Eugeniusza Kwiatkowskiego.
35 L.Malinowski, Politycy II Rzeczypospolitej 1918—1939. Służba i życie prywatne, 
t. I: Toruń-Warszawa 1995, t. II: Toruń 1995, który to autor z myślą o szerszym 
gronie czytelników sporządził popularnonaukowe szkice poświęcone m.in. 
postaciom Józefa Becka, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Kazimierza Bartla, 
Ignacego Mościckiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, Walerego Sławka i Felicjana 
Sławoja-Składkowskiego.
36 Prezydenci Polski, pod red. A.Ajnenkiela, Warszawa 1991 (tu szkice 
A.Ajnenkiela o Ignacym Mościckim i Władysławie Raczkiewiczu).
37 H.Koitz, Männer urn Piłsudski. Profile der polnischen Politik, Breslau 1934 
(sylwetki Aleksandra Sulkiewicza, Tadeusza Wyrwy-Furgalskiego, Tadeusza 
Hołówki, Adama Skwarczyńskiego, Bronisława Pierackiego, Lucjana 
Żeligowskiego, Felicjana Sławoja-Składkowskiego, Stanisława Cara, Juliana 
Stachiewicza, Ignacego Mościckiego, Władysława Raczkiewicza, Kazimierza 
Bartla, Walerego Sławka, Aleksandra Prystora, Ignacego Boemera, Kazimierza 
Świtalskiego, Janusza Jędrzej ewicza, Leona Kozłowskiego, Kazimierza 
Sosnkowskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego, Bolesława Wieniawy- 
Długoszowskiego, Gustawa Orlicz-Dreszera, Józefa Becka, Janusza Radziwiłła, 
Ignacego Matuszewskiego, Bogusława Miedzińskiego, Wacława 
Sieroszewskiego, Juliusza Kadena-Bandrowskiego); K. Wrzos, Piłsudski i 
pilsudczycy, Warszawa 1936 (sylwetki Józefa Piłsudskiego, Ignacego
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badań nad elitą (w tym piłsudczykowską) armii II Rzeczypospolitej jest 
praca Mieczysława Bielskiego poświęcona generałom WP piastującym w 
Toruniu stanowiska inspektorów armii, dowódców Okręgu Korpusu nr 
VIII oraz 4 DP38, będąca jak dotąd jedyną tego rodzaju inicjatywą 
wydawniczą w kraju39.

Niezależnie jednak od skali dokonań autorów wydawnictw 
informacyjno-biograficznych, podstawowe znaczenie dla badań nad 
biografistyką każdego środowiska mają te ich wyniki, które ukazują się na 
rynku wydawniczym w postaci biografii książkowych, bądź to 
całościowych, bądź odnoszących się do pewnych aspektów życia i 
działalności ich bohaterów. W odniesieniu do piłsudczyków dysponujemy 
kilkudziesięcioma bicvafiam i, zarysami biografii (o różnej objętości i 
wartości poznawczej, a także poziomie prezentowanego warsztatu 
badawczego) oraz przyczynkami biograficznymi, w ostatnim przypadku 
zarówno w formie książek jak i artykułów. Z kręgu najbliższych 
współpracowników politycznych Józefa Piłsudskiego istnieją już w 
literaturze przedmiotu biografie Walerego Sławka40 i Aleksandra 
Prystora41, a także Tadeusza Hołówki42, Ignacego Boernera43, Bogusława

Mościckiego, Kazimierza Sosnkowskiego, Tadeusza Kasprzyckiego, Gustawa 
Orlicz-Dreszera, Stanisława Burhardt-Bukackiego, Walerego Sławka, Jana Jur- 
Gorzechowskiego, Mieczysława i Stefana Dąbkowskich, Stanisława Patka, 
Adama Koca, Bogusława Miedzińskiego, Józefa Becka, Stanisława Cara).
38 M.Bielski, Generałowie odrodzonej Rzeczypospolitej. Inspektorzy Armii z 
siedzibą w Toruniu, Dowódcy Okręgu Korpusu nr VIII, Dowódcy 4 Toruńskiej 
Dywizji Piechoty, Toruń 1995, w której to pracy znajdujemy biogramy 
następujących piłsudczyków: Mieczysława Norwid-Neugebauera, Władysława 
Bortnowskiego, Leona Berbeckiego, Stefana Wiktora Pasławskiego, Michała 
Karaszewicza-Tokarzewskiego, Ferdynanda Zarzyckiego, i Włodzimierza 
Maxymowicza-Raczyńskiego.
39 Jeśli nie liczyć popularyzatorskiej pracy Stanisława Gizy Sądeccy generałowie. 
W służbie polskiej i obcej, Kraków 1993, w której znajduje się m.in. krótki 
biogram Bronisława Pierackiego, pomieszczony następnie w „Almanachu 
Sądeckim”, R.4: 1995, nr 3, s.24-28.
40 J.M.Nowakowski, Wpl?ry Sławek (1879-1939). Zarys biografii politycznej, 
Warszawa 1988.
41 J.Piotrowski, Aleksander Prystor 1874-1941. Zarys biografii politycznej, 
Wrocław 1994.
42 I.Werschler, Z dziejów obozu belwederskiego. Tadeusz Holówko. Życie i 
działalność, Warszawa 1984.
43 J.Kochanowski, Zapomniany prezydent ... Życie i działalność Ignacego 
Boernera 1875-1933, Warszawa 1993.
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Miedzińskiego44 i prezydenta Ignacego Mościckiego45, natomiast z grona 
czołowych wojskowych piłsudczyków: Edwarda Rydza-Smigłego46,
Kazimierza Sosnkowskiego47, Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego48, 
Gustawa Orlicz-Dreszera49 i Ludomiła Rayskiego50. Spośród wybitnych 
piłsudczyków z kręgów pomajowej elity władzy wymienić należy 
biografie Henryka Józewskiego51, Michała Grażyńskiego"2 oraz 
związanego z tą formacją ideową Eugeniusza Kwiatkowskiego53, zaś ze 
środowiska wojskowej elity piłsudczykowskiej generałów Jana Jagmina- 
Sadowskiego54, Wilhelma Orlik-Ruckemana55 i związanego z

44 A.Adamczyk, Bogusław Miedziński (1891-1972). Biografia polityczna, Toruń 
2000 .
45 S.Nowinowski, Prezydent Ignacy Mościcki, Warszawa 1994.
46 R.Mirowicz, Edward Rydz-Śmigly. Działalność wojskowa i polityczna, 
Warszawa 1988. Także popularnonaukowa praca C.Leżeńskiego Kwatera 139. 
Opowieść o marszałku Rydzu-Smigłym, cz.l—2, Lublin 1989.
47 M.Pestkowska, Kazimierz Sosnkowski, Wrocław 1995.
48 J.M.Majchrowski, Ulubieniec Cezara. Bolesław Wieniawa-Dlugoszowski. Zarys 
biografii, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990; idem, Pierwszy ułan Drugiej 
Rzeczypospolitej, Warszawa 1993; W.Dworzyński, Wieniawa. Poeta-żolnierz- 
dyplomata, Warszawa 1993; J.Wittlin, Szabla i koń, Londyn 1996 (biografia 
oparta po części na wspomnieniach osobistych autora, w kontekście czego warto 
też wymienić wspomnieniową książkę M.Romeyki Wspomnienia o Wieniawie i o 
rzymskich czasach, Londyn 1976, wyd. krajowe: Warszawa 1990). Także praca o 
charakterze publicystycznym M.Urbanka, Wieniawa szwoleżer na pegazie, 
Wrocław 1991.
49 P.Kardela, Gen. Gustaw Konstanty Orlicz-Dreszer (1889-1936). Zarys biografii 
wojskowej i politycznej, Warszawa 1993.
50 J.S.Łątka, Lot ku gorzkiej sławie. Gen. Ludomił Rayski (1892-1977), Kraków 
1993.
51 J.Kęsik, Zaufany Komendanta. Biografia polityczna Jana Henryka Józewskiego 
1892-1981, Wrocław 1995.
52 W.Zieliński, Michał Grażyński 1890—1965. Wojewoda śląski, Katowice 1986; 
H.Rechowicz, Wojewoda śląski . dr Michał Grażyński, Warszawa 1988; 
W.Musialik, Michał Tadeusz Grażyński 1890-1965, Opole 1989. Zob. też: 
L.Marszałek, O Michale Grażyńskim. Wspomnienia i refleksje, Katowice 1990 
oraz A.Kamiński, Midłial Grażyński 1890-1965 (nie dokończona biografia), 
Kraków 1994.
53 M.M.Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski. Człowiek i dzieło, Kraków 1989. 
Zob. też: J.Rakowski, Eugeniusz Kwiatkowski. Szkic biograficzny, Londyn 1977.
54 J.Zieliński, Generał Jan Jagmin-Sadowski (1895-1977), obrońca Śląska,
Katowice 1988. ’f'
55 A.Kralisz, Na straży wschodnich rubieży. Biografia ostatniego dowódcy KOP 
gen. bryg. Wilhelma Orlik-Ruckemana (1894-1986), Warszawa 1999.
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piłsudczykami Romana Abrahama56 oraz oficerów spoza korpusu 
generalskiego II Rzeczypospolitej, których biografie powstały głównie 
przez wzgląd na rolę odegraną przez nich w latach II wojny światowej w 
AK, a mianowicie Stefana Roweckiego-Grota , Tadeusza 
Pełczyńskiego58, Jana Mazurkiewicza-Radosława59, Ludwika Muzyczki60, 
Leopolda Okulickiego61 i Augusta Emila Fieldorfa-Nila62, odrębnie zaś 
Kazimierza Glabisza63. Natomiast z kręgów związanej z piłsudczykami 
bądź im sprzyjającej inteligencji twórczej biografie Andrzeja Struga61 i 
Wacława Sieroszewsk' :go65. Nadto popularnonaukowe prace o Józefie 
Becku66, Mariuszu Zaruskim67 i już jedynie publicystyczną poświęconą 
postaci Wacława Kostka-Biemackiego68 oraz książkowe przyczynki i 
materiały do biografii Ignacego Mościckiego69, Kazimierza 
Sosnkowskiego70, Edwarda Śmigłego-Rydza71, Bolesława Wieniawy-

56 L.Laskowski, Roman Abraham. Losy dowódcy, Warszawa-Poznań 1998.
57 T.Szarota, Generał Stefan Rowecki „Grot”, Warszawa 1983; C.Leżeński, Bez 
buławy. Generała „Grota" żołnierski los, Warszawa 1988; G.Gołębiewski, Zanim 
został „ Grotem ”. Kariera Stefana Roweckiego w wojsku II Rzeczypospolitej do 
1939 r., Toruń 1998; I.Rowecka-Mielczarska, W życiu i legendzie, Warszawa 
1998.
58 W.Baliński, Człowiek w cieniu. Tadeusz Pełczyński (1892-1986). Zarys 
biografii, Kraków 1994.
59 S.Mazurkiewicz, Jan Mazurkiewicz-,, Radosław", „Sęp”, „Zagłoba", 
Warszawa 1994.
60 S.Salmonowicz, Ludwik Muzyczka 1900-1977. Polityk i żołnierz. Przyczynek do 
dziejów Armii Krajowej, Instytut Historii PAN, Warszawa 1992.
61 J.Kurtyka, Generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek" (1898-1946), Warszawa 
1989; A.Przemyski, Ostatni komendant generał Leopold Okulicki, Lublin 1990.
62 M.Fieldorf, L.Zachuta, Generał „Nil” August Emil Fieldorf Warszawa 1996.
63 Generał Kazimierz Głabisz (1893-1981). Służba wojskowa, działalność 
sportowa i publicystyczna w kraju i na obczyźnie, pod red. M.Szczerbińskiego i 
A.Suchcitza, Gorzów Wielkopolski 1999.
64 H.Michalski, Andrzej Strug, Warszawa 1988.
65 K.Czachowski, Wacłc.Sieroszewski, Łódź 1947; B.Zakrzewska, Paleń dla 
cara, Warszawa 1975.
66 K.Wrzos, Pułkownik Józef Beck, Warszawa 1^39; O.Terlecki, Pułkownik Beck, 
Kraków 1985.
67 H.Stępień, Mariusz Zaruski. Opowieść biograficzna, Warszawa 1997.
68 J.Rawicz, Diabeł przegrany, Warszawa 1976.
69 I.Mościcki, Autobiografia, wstęp, przypisy oraz wybór wywiadów i deklaracji 
publicznych M.M.Drozdowski, Warszawa 1993.
70 K.Sosnkowski, Materiały historyczne, Londyn 1966; Kazimierz Sosnkowski.
Myśl, praca, walka. Przyczynki do monografii, uzupełnienia do materiałów 
historycznych Kazimierza Sosnkowskiego, opr. S.Babiński, Londyn 1988.
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Długoszowskiego72, Wacława Teofila Stachiewicza7', Bronisława
Pierackiego74, Kazimierza Świtalskiego75, Tadeusza Hołówki76, Ignacego

• 77 i • 78 • 79Matuszewskiego , Adama Skwarczyńskiego , Stanisława Cara , 
Wacława Makowskiego80, Eugeniusza Kwiatkowskiego81, Stefana

71 M.Jabłonowski, P.Stawecki, Następca Komendanta. Edward Śmigty-Rydz. 
Materiały do biografii, Pułtusk 1998; W.J.Wysocki, W cieniu Zawiszy. Ostatnie 
lata Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, Warszawa 1991; idem, Edward Śmigły- 
Rydz malarz i poeta, Warszawa 1997; A.K.Kunert, Ostatnie dni Marszałka 
Śmigłego-Rydza. Wybór dokumentów, Warszawa 1992.
72 Szuflada generała Wieniawy. Wiersze i dokumenty. Materiały do twórczości i 
biografii Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, wybór E.Grabska i M.Pytasz, 
komentarz M.Pytasz, Warszawa 1998.
73 W.Stachiewicz (generał szef Sztabu Głównego), Wierności dochować 
żołnierskiej. Przygotowania wojenne w Polsce 1935-1939 oraz kampania 1939 w 
relacjach i rozważaniach szefa Sztabu Głównego i szefa Sztabu Naczelnego 
Wodza, Warszawa 1998 (ze wstępem Marka Tarczyńskiego Wacław Stachiewicz- 
dowódca, sztabowiec, pisarz).
74 Pamięci Bronisława Pierackiego, Zarząd Główny Koła Czwartaków, Warszawa 
1934; E.Jezierski, E.Kriiger, Bronisław Pieracki, generał brygady, minister spraw 
wewnętrznych, poseł ,.u sejm, żołnierz, mąż stanu, człowiek, Warszawa 1939. Zob. 
też: W.Żeleński, Zabójstwo ministra Pierackiego, Paryż 1975, wyd. krajowe: 
Warszawa 1995.
75 Zob. cytowany już Diariusz z lat 1919-1935, opr. przez A.Garlickiego (ze 
wstępem tegoż) i R.Świętka (Warszawa 1992) oraz Diariusz z okresu 1.1915-
VIII.1917, opr. przez W.Suleję i J.Piotrowskiego i opublikowany w 
„Niepodległości”,, t.XXVII, Nowy Jork-Londyn 1995 i t.XXVIII, Nowy Jork- 
Londyn 1996.
76 Tadeusz Hołówko o ustroju Polski, wstęp, wybór i opr. A.Chojnowski, 
Warszawa 1998.
771.Matuszewski, Wybór pism, New York 1952 (z życiorysem we wstępie); wyd. 
krajowe: I.Matuszewski, Wybór pism. Kulisy historii Polski (1941-1945), 
Rzeszów 1991.
78 Adam Skwarczyńslri- od demokracji do autorytaryzmu, wstęp, wybór i opr. 
D.Nałęcz, Warszawa 1998.
79 Stanisław Car - polska koncepcja autorytaryzmu, wstęp, wybór i opr. 
J.M.Majchrowski, Warszawa 1998.
80 Wacław Makowski o państwie społecznym, wstęp, wybór i opr. W.T.Kulesza, 
Warszawa 1998.
81 E.Kwiatkowski, "Pisma o Rzeczypospolitej morskiej, wybór i wstęp 
M.M.Drozdowski, Szczecin 1985; idem, „Rzecz najważniejsza Polska": wybór 
myśli politycznej i społecznej Eugeniusza Kwiatkowskiego, wybór i opr. 
M.M.Drozdowski, Kraków 1988; Eugeniusza Kwiatkowskiego myśl morska i 
pomorska, wybór, wstęp i opr. R.Ciemiński, Gdańsk 1983; E.Kwiatkowski, 
Diariusz 1945-1947 (biografia i przypisy Z.Machaliński), Gdańsk 1988;
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Starzyńskiego82, Wacława Lipińskiego83, Janusza Jędrzejewicza84, 
Wacława Jędrzejewicza,85 Wiktora Tomira Drymmera86, Juliusza 
Łukasiewicza87, Augusta Zaleskiego88, gen. Stefana Dąb-Biernackiego89, 
gen. Czesława Jarnuszkiewicza90 i gen. Mieczysława Smorawińskiego91, 
odrębnie zaś prace dotyczące polityki Józefa Becka jako ministra spraw 
zagranicznych92 i okresu jego internowania w Rumunii93 oraz wschodnich

M.M.Drozdowski, Eugeniusz Kwiatkowski w polskiej historiografii i publicystyce 
historyczno-ekonomicznej, Instytut Historii PAN, Warszawa 1992.
82 M.M.Drozdowski, Stefan Starzyński prezydent Warszawy, Warszawa 1976; 
Wspomnienia o Stefanie Starzyńskim, wybór, opr. i wstęp M.M.Drozdowski, 
Warszawa 1982.
83 K.Komorowski, I.Sawicka, Wacław Lipiński. Żołnierz, historyk, publicysta, 
Warszawa 1999.
84 J.Jędrzejewicz, W służbie idei. Fragmenty pamiętnika i pism, Londyn 1972.
85 W.Jędrzejewicz, Wspomnienia, opracował i posłowiem opatrzył J.Cisek, 
Wrocław 1993.
86 W.T.Drymmer, W służbie Polsce, wstęp i opr. J.Łukasiewicz jr., Warszawa 
1998.
87 J.Łukasiewicz, Diplorr.^t in Paris 1936-1939. Memoirs o f Juliusz Łukasiewicz 
Ambassador o f  Poland, ed. by W.Jędrzejewicz, New York-London 1970 
(wydanie polskojęzyczne: J.Łukasiewicz, Dyplomata w Paryżu 1936-1939. 
Wspomnienia i dokumenty Juliusza Łukasiewicza ambasadora Rzeczypospolitej 
Polskiej, wyd. rozszerzone opr. W.Jędrzejewicz i H.Bułhak, Londyn 1989).
88 A.Zaleski, Przemowy i deklaracje, t.I-II, Warszawa 1929-1932; P.Wandycz, 
August Zaleski, minister spraw zagranicznych RP (1926-1932) w świetle 
wspomnień i dokumentów, Paryż 1980.
89 Dziennik Stefana Dęba-Biernackiego, podał do druku Włodzimierz Suleja, 
Niepodległość”, t.XXX (po wznowieniu), Nowy Jork - Londyn 1999, s.7-51.
90 Wspomnienia gen. Czesława Jarnuszkiewicza. Od Sybiru do Łubianki [ze 
wstępem Macieja Sobieraja Generał brygady Czesław Jarnuszkiewicz. Żołnierz - 
malarz - kolekcjoner], Warszawa 1996.
91 Generał Mieczysław Makary Smorawiński 25.12.1893 Kałisz-1940 Katyń. W 
stulecie urodzin, opr. S.Szczęsny Fusiecki, Warszawa 1994.
92 J. Beck, Przemówienia, deklaracje, wywiady 1931-1939, Warszawa 1939; 
idem, Dernier rapport. Politique polonaise 1926-1939, Neuchatel 1951 oraz I 
wydanie krajowe Ostatni raport, Warszawa 1987 (ze wstępem Mariana 
Wojciechowskiego Polityka Becka)', S.Stanisławska, Wielka i mała polityka Józefa 
Becka (marzec-maj 1938f, Warszawa 1962; B.Dopierała, Gdańska polityka Józefa 
Becka, Poznań 1967; P.Raina, Stosunki polsko-niemieckie 1937-1939. Prawdziwy 
charakter polityki zagranicznej Józefa Becka, Londyn 1975. Pominięto w tym 
miejscu napastliwą wobec Becka i jego polityki publicystyczną twórczość 
emigracyjną Stanisława Cata-Mackiewicza.
93 T.Dubicki, Internowanie płk. Józefa Becka w Rumunii (IX 1939-VI 1944), 
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Lambinowicach-Opolu, Opole 1998.
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aspektów myśli politycznej Leona Wasilewskiego94. Spośród wybitnych 
postaci życia publicznego II Rzeczypospolitej blisko współpracujących w 
pewnym okresie z Piłsudskim, biografie posiadają Władysław Sikorski95, 
Marian Kukieł96, Stanisław Wojciechowski97 i Feliks Perl98. Powyższy 
obraz uzupełniają artykuły o charakterze monograficznym, a częściej 
przyczynkarskim, poświęcone postaciom Aleksandra Sulkiewicza99, 
Andrzeja Struga100, Juliusza Kadena-Bandrowskiego101, Mikołaja Sarmat- 
Szyszłowskiego102, Bohdana Podoskiego103, Ignacego Matuszewskiego104, 
Bogusława Miedzińskiego105, Walerego Sławka106, Aleksandra Prystora107,

94 B.Stoczewska, Litwa, Białoruś, Ukraina w myśli politycznej Leona 
Wasilewskiego, Warszawa 1998.
95 Z ważniejszych prac zob. M.Kukieł, Generał Sikorski, żołnierz i mąż stanu 
Polski Walczącej, Londyn 1970; R.Wapiński, Władysław Sikorski, Warszawa 
1978; O.Terlecki, Generał Sikorski, t.I, Kraków 1981 i t.II, Kraków 1983; 
W.Korpalska, Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna, Wrocław- 
Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988. Ostatnio zaś: Generał Władysław 
Sikorski, polityk, dowódca, teoretyk wojskowy, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk 
Łączności, Zegrze 1992.
96 J.Zuziak, Generał Marian Kukieł 1885-1973. Żołnierz, historyk, polityk, 
Pruszków 1997.
97 Z.Pawluczuk, Konspirator i prezydent. Rzecz o Stanisławie Wojciechowskim, 
Lublin 1993.
98 M.Śliwa, Feliks Perl, Warszawa 1988.
99 K.Moczulska, Aleksander Sulkiewicz (1867-1916) - „archeologiczna" karta 
je^o  biografii, „Filomata”, 1989, nr 394, s.522-537.
100 Wspomnienia o Andrzeju Strugu, Warszawa 1965; H.Michalski, Mason 
rewolucjonista Andrzej Strug (Tadeusz Gałecki, 1871-1937), „Ars Regia”, R.2: 
1993, nr 1, s.49-61.
101 W.Suleja, Myśl polityczna pilsudczyków a twórczość Juliusza Kadena- 
Bandrowskiego, w: P ]ska myśl polityczna XIX i X X  wieku, t.V: W kręgu twórców 
polskiej myśli politycznej, Wrocław 1983, s.141-197.
102 W.Milewska, Mikołaj Sarmat-Szyszłowski (1883-1915), artysta malarz i 
żołnierz Legionów Polskich. Zarys biografii, „Krzysztofory”, T.19, 1992 [druk;
1993], s.109-119.
103 A.Chodubski, Bohdan Podoski (1894-1986) i jego aktywność społeczno- 
polityczna, „Przegląd Polonijny”, R.20: 1994, z.4, s. 137-145.
104 J.Cisek, W.Suleja, Ignacy Matuszewski w rokowaniach ryskich, w: Traktat 
Ryski 1921 roku po 75 latach. Studia pod redakcją Mieczysława 
Wojciechowskiego, Toruń 1998, s.75-86.
105 A.Adamczyk, Bogusław Miedziński jako redaktor naczelny „Gazety Polskiej". 
Zmagania z opozycją w latach 1930-1934, „Zeszyty Historyczne Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Kielcach/ filia w Piotrkowie Trybunalskim”, 1997, z.l.
106 A.Chojnowski, Utopia utracona Walerego Sławka. Projekt Powszechnej
Organizacji Społecznej, „Przegląd Historyczny”, t. LXXX, 1989, z.l, s.353-365.
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Józefa Becka108, Wojciecha Stpiczyńskiego109, Leona Wasilewskiego110, 
Michała Brzęka-Osińskiego111, Juliusza Dudzińskiego112, Mariusza 
Zaruskiego113, zaś spośród tych, którzy w II Rzeczypospolitej 
funkcjonowali przede wszystkim jako czynni wojskowi -  Henryka 
Muszkiet-Królikowskicgo114 oraz generałów Gustawa Orlicz-Dreszera"\

107 B.Pietrzak, Aleksander Prystor - kariera wojskowa i działalność na Litwie w 
pierwszych latach niepodległości, „Zeszyty Naukowe Muzeum Wojska w 
Białymstoku”, 1995, z.9, s.l 13-123.
108 T.Dubicki, Próba ucieczki płk. Józefa Becka z Rumunii (20 X  1940) w świetle 
archiwaliów rumuńskich, „Zeszyty Historyczne”, z.l 17, Paryż 1996, s.l9^ł5.
109 D.Nałęcz, Belwederski zagończyk (Wojciech Stpiczyński), „Kwartalnik Historii 
Prasy Polskiej”, 1992, nr 3-4, s.126-135.
110 A.Juzwenko, Leon Wasilewski — orientacyjne kłopoty z określeniem kształtu
terytorialnego państwa polskiego (1914-1918), „Acta Universitatis 
Wratislawiensis”, Historia, 1994, nr 116, s.109—113; M.Śliwa, Leona
Wasilewskiego koncepcj- asymilacji Żydów w Polsce, „Rocznik Naukowo- 
Dydaktyczny WSP Kraków”, Prace Ekonomiczne, 1997, z.8, s.5-12; B.Pietrzak, 
Leon Wasilewski na konferencji w Rydze, w: Traktat Ryski 1921 roku po 75 
latach, s.347-353.
111 W.Dąbkowski, O majorze Michale Tadeuszu Brzęk-Osińskim (1892-1983) - 
wspomnienie, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, 
T.29: 1992 [druk: 1994], z. 1/4, s.185-189.
112 P.Olstowski, Juliusz Dudziński (1893-1939). Legionista, działacz gospodarczy
i polityk, „Kronika Bydgoska”, t.XV, 1993, Bydgoszcz 1994, s.244-251.
113 K.Turo, Mariusz Zaruski - sylwetka pisarza, „Gdański Rocznik Kulturalny”, 
R .ll: 1988, s.79-96.
114 B.Hajduk, Henryk Marian Królikowski-Muszkiet (1888-1940) oficer Wojska 
Polskiego i Straży Granicznej, „Przegląd Morski”, R.47: 1994, z.l 1, s.69-79 oraz 
idem, Henryk Marian Królikowski Muszkiet, kierownik Ekspozytury Inspektoratu 
Ceł w Wolnym Mieście Gdańsku, organizator i prezes Zarządu Głównego Związku 
Polaków, w: Działacze polscy i przedstawiciele RP w Wolnym Mieście Gdańsku, 
Gdańsk 1974, s. 104-115.
115 Z.Bohusz-Szyszko, Gen. G.Orlicz-Dreszer jako inspektor armii, „Komunikat 
Koła 16/2/ Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz- 
Dreszera”, nr 14, Londyif 1966, s.l 1-13 oraz dwa szkice L.Kmicic-Skrzyńskiego 
w „Komunikacie” nr 16 z 1967 r.: Gen. dyw. Gustaw Orlicz-Dreszer, s.8-13 i 
Kilka przyczynków do sylwetki generała Gustawa Orłicz-Dreszera, s.13-18; P. 
Dzianisz, Strażnik morza, „Rocznik Gdyński”, R.VIII, 1987/1988, s.223-233; A. 
Jachecka, Zagadkowa śmierć generała Gustawa Orłicz-Dreszera, „Sekrety 
Historii”, 1991, nr 3, s.23-30; P.Olstowski, Tragiczna śmierć gen. dyw. Gustawa 
Orłicz-Dreszera, „Wojskowy Przegląd Historyczny”, 1996, nr 2, s. 243-246; 
idem, Dywizja jazdy płk. Gustawa Orłicz-Dreszera w bitwie warszawskiej, WPH, 
1997, nr 1-2, s. 35-63; idem, Służba Gustawa Orlicz-Dreszera w kawalerii 
legionowej, „Czasy Nowożytne”, t.III/1997, s.97-114; idem, Sprawa gen.
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Bolesława Wieniawy-Długoszowskiegollb, Kazimierza Sosnkowskiego117, 
Juliana Stach iewicza"8, Leona Berbeckiego119 i Mieczysława 
Dąbkowskiego120.

Z wymienionych powyżej książkowych biografii czołowych 
piłsudczyków na szczególną uwagę zasługują prace poświęcone postaciom 
Ignacego Boernera, Henryka Józewskiego, Tadeusza Hołówki (choć 
przygotowywana do druku w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, stąd 
tchnąca językiem, a i niekiedy sądami z minionej epoki), Bogusława 
Miedzińskiego oraz Michała Grażyńskiego (zwłaszcza pióra Wandy 
Musialikowej), natomiast z grona wyższych wojskowych biografie 
Wieniawy autorstwa Jacka M. Majchrowskiego i Witolda Dworzyńskiego 
(pomimo pewnych zastrzeżeń natury merytorycznej) oraz praca Ryszarda 
Mirowicza o Edwardzie Rydzu-Smigłym, jedyna z biografii generałów II 
Rzeczypospolitej, której autor pokusił się o głębszą analizę służby 
wojskowej oraz umiejętności i zdolności dowódczych i wojskowych 
swego bohatera, jako że pozostałe biografie wybitnych piłsudczyków, 
którzy w okresie drugiej niepodległości pozostali w czynnej służbie 
wojskowej, są przede wszystkim biografiami politycznymi, słabo 
rozpoznającymi wojskowy aspekt ich życia i działalności. Obecny stan 
badań cząstkowych nad rozmaitymi polami działalności obozu 
piłsudczykowskiego i jego czołowych przedstawicieli, a także możliwość

Dreszera. Na marginesie manifestacji w Sulejówku 15.XI. 1925 r ,
„Niepodległość”, t.XXX (po wznowieniu), Nowy Jork-Londyn 1999, s.52-68.
116 M.Wołos, Bolesław Wieniawa-Dlugoszowski -  dowódca kawaleryjski, WPH,
1993, nr 1, s.21-34; idem, Adiutant Komendanta i attache wojskowy. Bolesław 
Wieniawa-Dlugoszowski w latach 1918-1926, WPH, 1994, nr 1-2, s.72-87; idem, 
Okoliczności usunięć,j Bolesława Wieniawy-Dlugoszowskiego z Legionów w 
1917 roku — przyczynek do biografii, w: Pomorze -  Polska — Europa. Studia i 
materiały z dziejów XIX iX X  wieku, Toruń 1995, s.233-240.
117 A.Romanowski, Kazimierz Sosnkowski - albo o pułapkach niezłomności, cz.l- 
2, „Znak”, R.41: 1989, nr 8, s.33-48 i nr 9 s.97-105; A.Rzepniewski, Generał 
Kazimierz Sosnkowski. Naczelny Wódz i polityk, w: Naczelni wodzowie i wyżsi 
dowódcy Polskich Sił Zbrojnych na-Zachodzie, pod red. naukową S.Zwolińskiego, 
Warszawa 1995, s.53-69. Zob. też: T.Katelbach, Piłsudski i Sosnkowski 
(Przyczynek do historii rozdźwięków), „Zeszyty Historyczne”, z.34, Paryż 1975; 
K.Jaszczuk, Koniec współpracy. Geneza konfliktu Sosnkowski-Pilsudski, 
„Przegląd Historyczny”, 1991, nr 3-4.
118 P.Stawecki, Generał Julian Stachiewicz organizator nauki historyczno- 
wojskowej, „Teki Historyczne”, (Londyn) 1994-1995, t.XXI.
119 J.Schmidt, Genero* broni Leon Berbecki, „Rocznik Muzeum w Gliwicach”, 
T.4: 1988 [druk: 1991 ], s. 145-156.
120 W.Kozłowski, Generał Mieczysław Dąbkowski, zwierzchnik piotrkowskich 
piechurów 1926-1933. Zarys biografii, „Rocznik Łódzki”, T.43: 1996, s. 167-188.
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dotarcia przez badaczy do wielu nieprzepracowanych dotąd źródeł, często 
o kapitalnym znaczeniu, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami, 
pozwala na podjęcie na nowo prac nad biografiami Walerego Sławka, 
Aleksandra Prystora, Ignacego Mościckiego, zaś z kręgu wyższych 
wojskowych Edwarda Śmigłego-Rydza, Kazimierza Sosnkowskiego i 
Gustawa Orlicz-Dreszera (książeczka Piotra Kardeli poświęcona postaci 
Orlicza jest bowiem raczej poszerzonym szkicem biograficznym i 
podobnie do książki Marii Pestkowskiej o Kazimierzu Sosnkowskim, 
nader pobieżnie rozpoznaje działalność jej tytułowego bohatera) 1’ 1 oraz 
nad wojskową biografią Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego122. 
Spośród wybitnych wojskowych piłsudczyków spoza korpusu 
generalskiego przede wszystkim nad postacią Tadeusza Pełczyńskiego, 
wciąż jeszcze słabę rozpoznaną. W odniesieniu do wybitnych 
piłsudczyków z kręgów elit twórczych postulowałbym natomiast podjęcie 
ponownych prac nad biografią Wacława Sieroszewskiego oraz od podstaw 
-  Juliusza Kadena-Bandrowskiego.

Jak z powyższego wynika, większość wybitnych piłsudczyków 
czynnych w okresie II Rzeczypospolitej, zwłaszcza po zamachu majowym, 
w działalności politycznej i służbie państwowej, zasadniczo w obrębie 
elity władzy bądź w kręgach do niej zbliżonych, nie posiada jeszcze swych 
biografii, bądź też w przypadku już istniejących wiele jest jeszcze w tej 
materii do zrobienia. To samo tyczy się wyższych wojskowych z tej 
formacji ideowej oraz tych bliskich współpracowników Piłsudskiego, 
którzy w okresie Wielkiej Wojny ustąpili w jego politycznym otoczeniu 
miejsca przedstawicielnrn młodszego pokolenia, wybijającym się wówczas 
w szeregach I Brygidy pod względem zdolności politycznych, 
organizacyjnych i wojskowych i tworzącym z wolna przyszłą elitę 
formującego się dopiero obozu piłsudczykowskiego. Spośród polityków 
stanowiących przed wybuchem Wielkiej Wojny i w pierwszym roku jej 
trwania najbliższe polityczne otoczenie Piłsudskiego, brakuje biografii 
Bolesława Antoniego Jędrzejowskiego, Michała Sulkiewicza oraz 
czynnych także w życiu politycznym (a w przypadku czterech pierwszych 
również w dyplomacji) II Rzeczypospolitej: Witolda Jodki-Narkiewicza,

121 Wojskowo-polityczną biografię Orlicz-Dreszera piszący te słowa skierował do 
druku. Ukaże się ona w toruńskim Wydawnictwie Adam Marszałek w czerwcu 
2000 r. Praca ta powstała na podstawie rozprawy doktorskiej Generał Gustaw 
Orłicz-Dreszer (1889-1936). Dowódca wojskowy i działacz społeczno-polityczny, 
Toruń 1998, s.458. Natomiast temat badawczy Generał Kazimierz Sosnkowski - 
wódz i polityk opracowuje w Instytucie Historii PAN Tadeusz Kondracki.
122 Książkę Generał Bolesław Wieniawa-Dlugoszowski (1881-1942). Zarys 
biografii wojskowej skierował do druku Mariusz Wołos z Instytutu Historii i 
Archiwistyki UMK w Toruniu.
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Leona Wasilewskiego, Michała Sokolnickiego, Tytusa Filipowicza, Artura 
Śliwińskiego i Medarda Downarowicza. Natomiast z grona wybitnych 
działaczy politycznych obozu pomajowego i jednocześnie najbliższych 
współpracowników Marszałka, zasygnalizować należy potrzebę 
opracowania biografii Kazimierza Świtalskiego, Bronisława Pierackiego, 
Ignacego Matuszewskiego, Janusza Jędrzejewicza oraz Józefa Becka. 
Beck, niezależnie od dużego formatu intelektualnego, był sternikiem -  
wpierw pod kontrolą Marszałka, później samodzielnie -  polityki 
zagranicznej rządów pomajowych, stąd rzetelna jego biografia, na 
podstawie szeroko zakrojonej kwerendy źródłowej w archiwach i 
bibliotekach polskich oraz zagranicznych, powinna dać odpowiedź na 
wiele pytań związanych z koncepcjami i realizacją polskiej polityki 
bezpieczeństwa kreowanej przez Piłsudskiego, a następnie przez ministra 
będącego jego prawą ręką w sprawach polityki zagranicznej. Pozostali z 
wymienionych mieli natomiast do śmierci Marszałka niezaprzeczalny 
wpływ na kształt najważniejszych aspektów polityki wewnętrznej obozu 
pomajowego. W odniesieniu do pozostałych piłsudczyków z kręgów elity 
władzy szczebla centralnego po Maju 1926, postulować należy również 
podjęcie prac nad biografiami Juliusza Poniatowskiego, Mariana 
Zyndrama Kościałkowskiego, Augusta Zaleskiego, Kazimierza Bartla, 
Tadeusza Młodzianowskiego, Władysława Raczkiewicza (obaj 
wymienieni poza funkcjami ministra spraw wewnętrznych pełnili również 
kilkakrotnie funkcje wojewodów), Kazimierza Stamirowskiego, Henryka 
Floyar-Rajchmana, Sławoja Felicjana Składkowskiego, Adama Koca, 
Wacława Jędrzejewicza, Tadeusza Schaetzla i Wiktora Tomira Drymmera. 
Z kolei z niemałego grona piłsudczyków którzy w służbie państwowej w 
okresie pomajowym piastowali już jedynie stanowiska wojewodów, na 
biografię zasługuje z pewnością niepoślednia acz wysoce kontrowersyjna 
postać wojewody nowogródzkiego i poleskiego (z dniem 1 IX 1939 
naczelnego komisarza cywilnego przy Naczelnym Dowództwie WP) 
Wacława Kostka-Biernackiego1 3. Spośród wybitnych przedstawicieli

123 Cytowana już publicystyczna, praca Jerzego Rawicza Diabeł przegrany, 
Warszawa 1976, której tytuł jest - czego autor wcale nie ukrywał - trawestacją 
tytułu znanej książki Kostka-Biernackiego Djabeł zwycięzca, Kraków 1931 (w 
której obok nazwiska podpisał się Kostek również dawnym pseudonimem 
literackim „Bruno Kostecki”, użytym 20 lat wcześniej przy publikacji będących 
jego debiutem pisarskim książek Szlakami buntu, Kraków 1911 oraz Jak oni i Na 
ulicach Warszawy, opublikowanych również w Krakowie przed 1914), pomimo 
zawartego w niej bogactwa niekwestionowanych faktów, żywego języka i wartkiej 
narracji, jest w gruncie rzeczy atakiem ną tę postać, choć sam zamiar jej napisania 
wynikać musiał przynajmniej z zaintrygowania osobą jej tytułowego bohatera. 
Zresztą podobne „demaskatorskie” tendencje w stosunku do obozu pomajowego i
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piłsudczykowskiej elity politycznej wskazać należy również na potrzebę 
opracowania biografii Adama Skwarczyńskiego, Juliana Stachiewicza, 
Jędrzeja Moraczewskiego, Rajmunda Jaworowskiego, dyplomatów 
Juliusza Łukasiewicza i Stanisława Patka, następnie Wacława 
Makowskiego, Stanisława Cara, Bohdana Podoskiego. Michała Brzęk- 
Osińskiego, Wojciecha Stpiczyńskiego124, a także Januarego
Grzędzińskiego. Natomiast z kręgu wyższych wojskowych, których 
postacie nie były dotąd obiektem szerszych dociekań badaczy, wymienić 
należy z całą pewnością ze względu na prezentowane przez nich zdolności 
wojskowe, generałów Tadeusza Ludwika Piskora, Kazimierza Fabrycego, 
Wacława Teofila Stachiewicza, Stanisława Burhardt-Bukackiego, 
Mieczysława Norwid-Neugebauera, Janusza Głuchowskiego, a również i 
Władysława Bortnowskiego, niezależnie od tego, iż ocena jego
dowodzenia Armią „Pomorze” we wrześniu 1939 r. nie może wypaść 
pozytywnie. Także Tadeusza Kasprzyckiego, ostatniego ministra spraw 
wojskowych, zaś z pozostałych generałów legionowej proweniencji, biorąc 
pod uwagę całokształt ich wojskowej biografii (łącznie z latami II wojny 
światowej) -  Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego i Kazimierza
Sawickiego. Odrębnie zaś, ze względu na wysoką pozycję w
piłsudczykowskiej hierarchii wojskowej i fatalną rolę odegraną w 
kampanii wrześniowej, opracować należałoby biografię gen. Stefana Dąb- 
Biernackiego, połączoną z wnikliwą analizą jego kariery wojskowej oraz 
faktycznych umiejętności operacyjnych i dowódczych125, co tyczy się 
zresztą wszystkich postulowanych w niniejszym szkicu biografii 
czołowych piłsudczyków w armii II Rzeczypospolitej, właśnie ze względu 
na fakt, iż to na ich barkach spoczywa w ogromnej mierze 
odpowiedzialność nie tyle za klęskę wrześniową której w realiach 
polityczno-militarnych' Europy powersalskiej końca lat trzydziestych 
uniknąć było nie sposób, ile za szybkość i styl, w jakim do niej doszło, co 
też w znacznej mierze obciąża ich konto, podobnie jak całej formacji 
politycznej piłsudczyków, niezależnie od faktu, iż zarówno na odcinku 
polityki, jak i wojska wydała ona wielu ludzi wybitnych, zarówno w 
obrębie politycznych i wojskowych centrów decyzyjnych, jak i na

jego przedstawicieli obec..e są na kartkach i innych książek Rawicza, jak Generał 
Zagórski zaginął ..., Warszawa 1963, Doktor Łokietek i Tata Tasiemka. Dzieje 
gangu, Warszawa 1968, Do pierwszej krwi, Warszawa 1974 oraz Pozostało do 
wyjaśnienia, Warszawa 1979.
124 Rozprawę doktorską poświęconą Wojciechowi Stpiczyńskiemu obronił w 1998 
r. w Instytucie Historii .Uniwersytetu Łódzkiego Jacek Pietrzak (zob. też jego 
autoreferat w „Dziejach Najnowszych”, nr 3/1999).
125 Nad biografią gen. Stefana Dąb-Biernackiego pracuje obecnie płk dr Krzysztof 
Komorowski, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie.
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niższych szczeblach kierowniczych. Natomiast bilans ich działalności na 
różnych szczeblach machiny państwowej i wojskowej II Rzeczypospolitej 
w latach 1926-1939 nadal pozostaje -  niezależnie od panujących w 
rodzimej historiografii sądów -  sprawą otwartą choć wyniki dostępnych 
już badań nad biografistyką tego środowiska, obok wielu 
dotychczasowych prac o charakterze monograficznym i przyczynkarskim 
poświęconych różnorodnym aspektom aktywności uformowanego po 
Maju wokół piłsudczyków i ich przywódcy oraz kierowanego przez nich 
obozu politycznego, z pewnością przybliżają nas do ocen i wniosków 
finalnych w przedmiocie historycznej roli i znaczenia w najnowszych 
dziejach Polski, formacji ideowo-politycznej jaką w okresie istnienia II 
Rzeczypospolitej stanowili piłsudczycy.


