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Instytut Literacki Paryż 1990/1991 Zeszyty Historyczne – 92/93/94/95 

Generał brygady dr Izydor  Modelski   

Wojskowe przyczyny klęski wrześniowej  1939 R. 

I. PRZED WOJNĄ 

Okres od maja 1926 r. do maja 1935 r. 

Jak najbardziej bezstronne przemyślenie i badanie wojskowych przyczyn klęski jesiennej 1939 r. 

w Polsce doprowadza do wniosku, że marszałek Śmigły-Rydz w tym punkcie ma rację: największym 

winowajcą klęski wrześniowej jest Józef Piłsudski. 

Przed rokiem 1926 on zrywał sejmy, sztucznie tworzył „partyjnictwo", „pikował" rządy, wal-

czył z większością polską opierając się — poza bagnetami swej „pierwszej brygady" — na mniejszo-

ściach wrogich Polsce, dyskredytował ludzi zasłużonych, zdolnych i Polsce bez reszty oddanych (jak 

Witos, Korfanty itd.) — on odtrącał rękę większości polskiej, wyciągniętą do zgody dla dobra Polski 

(Dmowski, Paderewski, Korfanty, Trąmpczyński itd.) — on, więc już przed majem 1926 r. był jedyną 

i największą przeszkodą w osiągnięciu zgody narodowej wszystkich Polaków dla dobra Państwa. Ile 

energii i sił polskich zostało zmarnowanych w tych najtrudniejszych pierwszych latach Niepodległo-

ści, które — gdyby były kierowane wielkim sercem i bystrym umysłem dalekowzrocznego patrioty — 

mogły być podstawowymi elementami siły wewnętrznej i zewnętrznej Państwa Polskiego w latach 

następnych. Cel był jeden: ludzi innych obozów usunąć od rządów, aby Polską samemu rządzić, jak 

folwarkiem, oraz, aby wynagrodzić swoich, z pierwszej brygady, za... legendę o pobudkach odmowy 

przysięgi, za przygotowanie sprytną propagandą „terenu" w kraju do objęcia władzy w listopadzie 

1918 roku, potwierdzoną — wbrew oczywistemu dobru Narodu „przez większość lewicowo mniejszo-

ściową sejmu, kierując się względami oportunistycznymi i tożsamością dotychczasowych poglądów" 

(scilicet, „aktywistycznych"). „...oddano nieograniczoną władzę jednemu człowiekowi, który na orga-

nizmie tego państwa musiał nabywać doświadczenia".  … 

W tym też okresie podzielił Józef Piłsudski — nie de iure ale de facto — wszystkich Polaków, 

zamieszkujących Rzeczpospolitą, na obywateli pierwszej i drugiej klasy. Na „pierwszobrygadowców", 

dla których były otwarte i dostępne wszystkie stanowiska w Państwie i w wojsku i na „szary tłum", 

który nawet przy wielkich zasługach w pracy narodowej przed wojną, wielkich nieraz zdolnościach, 

zaletach umysłu i charakteru oraz wybitnej fachowości był albo z góry odsunięty albo tylko tolerowa-

ny czasowo, „jako dobre bydło robocze", bez którego nie można się było obyć, ale, dla którego wyż-

sze stanowiska były bezwzględnie zamknięte. Powrócę do tego zagadnienia na dalszych stronach. Tu 

tylko jeszcze wniosek: Józef Piłsudski jeszcze przed majem 1926 roku wprowadził i pogłębiał swoim 

postępowaniem niechęci dzielnicowe i stanowe wśród Polaków — przez okropnie niesprawiedliwą 

weryfikację wprowadził do polskiego korpusu oficerskiego wzajemną niechęć, poderwał w zaraniu 
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Niepodległości zaufanie do sprawiedliwości polskich poczynań rządowych i władz wojskowych, 

wreszcie: zupełnie poderwał zaufanie szerokich warstw korpusu oficerskiego do powagi stopnia woj-

skowego, z jednej strony, w publicznych wywiadach prasowych, krytykując bezwzględnie i ośmiesza-

jąc wysokie i bardzo wysokie szarże, pochodzące z armii zaborczych, z drugiej zaś weryfikując prze-

ważnie młodocianych, mało doświadczonych legionistów do wysokich i bardzo wysokich stopni woj-

skowych, do których nie dorośli, bo dorosnąć jeszcze nie zdołali. Doły oficerskie porównywały ich 

z generałami i pułkownikami czy francuskimi czy państw zaborczych i porównanie to musiało wypaść 

i wypadało przeważnie, na niekorzyść legionistów. Przecież przygniatająca większość ówczesnych 

polskich oficerów od podporucznika wzwyż odbyła po doskonałej szkole rekruta i podchorążówce 

w armiach zaborczych największe w pierwszej wojnie światowej bitwy na froncie rosyjskim, włoskim 

czy francuskim, widziała wiedzę, doświadczenie i charakter swych przełożonych ówczesnych, byki 

w formacjach wschodnich czy w powstaniach na ziemiach zachodnich, w końcu w wojnie polsko-

bolszewickiej. Ich udział w tych najkrwawszych i największych ówczesnych bitwach wynosił nie dni 

i nie tygodnie, ale długie miesiące i nawet lata. Takie przeżycia czynią ludzi dojrzałymi nad wiek, 

uczą patrzeć i wyciągać wnioski. Toteż porównywano tamtą organizację i porządek z tym, co widzia-

no w wojsku polskim.  … 

Francuski generał Trousson, który był w Polsce w 1923 i 1924 roku, w rozmowie z polskim 

oficerem w Paryżu w roku 1925 wyraził swoją opinię następująco: … ,,Gdy jednak wojna przyjdzie, 

okaże się cała próżnia tego gmachu. Myśmy to przeżyli w roku 1870/71, gdy względy dworu były 

miarodajne przy obsadzie stanowisk. Rezultatem był Sedan. Na szczęście mamy położenie geogra-

ficzne, które pozwoliło nam na ocknięcie się pod Paryżem i okupienie się Niemcom. Lecz dopiero 

spostrzeżenie tych błędów i studia nad nimi dały nam dowództwo, które potrafiło w roku 1918 zwy-

ciężyć. Polskę, w jej geograficznym położeniu, dowództwo, jakie ma, może byt jej kosztować”. 

… Józef Piłsudski odsunął Naród Polski, Naród o zdrowym duchu, wielkiej myśli i gorącym 

sercu od udziału w rządach państwem i od kontroli nad poczynaniami i gospodarką Rządu. A brak tej 

kontroli nad poczynaniami Rządu był ostatecznie najważniejszą przyczyną niebywałej i hańbiącej klę-

ski wrześniowej. 

MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH 

Ministerstwo Spraw Wojskowych w zastępstwie Ministra było kierowane przez dwóch wicemini-

strów, którzy ani pod względem wykształcenia i inteligencji, a przede wszystkim pod względem cha-

rakteru nie stali na wysokości zadania. Trzęśli się ze strachu przed swym Ministrem i zapominali 

z obawy przed nim o swych obowiązkach wobec Ojczyzny: wykonywaniu swej pracy tak, żeby woj-

sko szło z postępem rozwoju techniki i dorównywało armiom zagranicznym, albo podaniu się do dy-

misji. Pod takim kierownictwem Ministerstwo Spraw Wojskowych załatwiało tylko stosy papierków 
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i zjadało budżet i przez bezustanną „reorganizację reorganizacji" dezorganizowało kompletnie wojsko, 

na przykład saperów i artylerię, o czym będzie mowa później. 

Jedynym bodaj działem Ministerstwa, którym się interesował sam Marszałek Piłsudski, była 

„polityka personalna", jak wszystkim wiadomo, bardzo ujemna i szkodliwa. Dokumentem, który nas 

ośmieszył w oczach zagranicy i rzucił snop jaskrawego światła na ducha wprost lokajsko-

stupajkowsko-azjatyckiego, jaki naonczas panował wśród najwyższych władz wojskowych, ducha 

niegodnego oficerów, jest książka lekarza, „generała dywizji" Sławoj-Składkowskiego, pod tytułem 

„Strzępy meldunków". 

SZTAB GŁÓWNY 

…Stwierdzam tutaj tylko dla całości obrazu stosunków pomajowych, które przyczyniły się do klęski 

jesiennej, kilka faktów niezbitych: 

— celem tej polityki personalnej nie było dobro Państwa, a jedynie i wyłącznie interes osobisty kliki 

sanacyjno-legionowej, aby się utrzymać przy władzy i korycie,  

— dlatego z początku przeprowadzono masowe rugi oficerów, posługując się przy tym metodami, 

godzącymi w honor stanu i w godność osobistą danych jednostek, oraz łamiąc prawo i obchodząc 

ustawy, 

— po zakończeniu rugów masowych przeprowadzono jeszcze „odmłodzenie" (co się szczególnie tra-

gicznie dało we znaki artylerii) i uprawiano konsekwentnie tę samą politykę personalną po cichu aż do 

września, w dalszym ciągu wysuwając nie tylko na naczelne, ale w ogóle na wszystkie ważniejsze 

stanowiska w wojsku (do pułku i wydziału w sztabach Naczelnych Władz Wojskowych włącznie) 

tylko swoich ludzi, choćby się na te stanowiska zupełnie na nadawali, a trzymając z dala od tych sta-

nowisk ludzi sobie niemiłych, choćby najbardziej zdolnych, pracowitych itd. 

— aby zapewnić dopływ swoich ludzi i aby zapobiec konkurencji na wyższe stanowiska w przyszło-

ści, ich tylko awansowano, często nawet z pominięciem obowiązujących przepisów pragmatyki (bez 

przepisanych staży lub lat służby w danym stopniu) oraz z łamaniem podstawowych zasad sprawie-

dliwości (na przykład przeskakiwanie w awansie starszych, lepszych, zdolniejszych, pracowitszych 

oficerów, ale nie „swoich"), krzywdząc pozostałych oficerów i trzymając ich długie lata, mimo prze-

ważnie wybitnych i bardzo dobrych opinii i kwalifikacji, w stopniach niższych, aby ich potem nagle 

,,z powodu przekroczonej granicy wieku" przenieść w stan spoczynku. 

— dla tych samych celów forytowano bardzo awanse najmłodszych oficerów (tzn. polskiej produkcji), 

licząc, że oni już im z powodu wieku konkurencji nie zrobią, a wychowani w polskich szkołach dosta-

tecznie silnie są przejęci „Legendą", aby w jej prawdziwość (nie) wątpić. W konsekwencji zdarzało się 

to, że kapitan, który był instruktorem w szkole podchorążych po kilku latach kolegował z tym swoim 

byłym uczniem, już również kapitanem. 
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Taka polityka personalna miała dla wojska polskiego fatalne następstwa i była 

jedną z przyczyn klęski wrześniowej:  

— zdemoralizowała (poza chlubnymi wyjątkami) gros oficerów pochodzących z legionów (i tych, 

którym się tylko zdawało, że byli w legionach i siebie za legionistów uważali). 

— zraziła do wojska polskiego wszystkich tych oficerów, których w tak haniebny sposób przeniesiono 

w stan spoczynku. Wojsko polskie, zamiast w nich mieć na wypadek wojny doskonałą rezerwę kadry 

zawodowej (jak na przykład armia niemiecka), miało w nich wielką rezerwę zgorzkniałych malkon-

tentów, którzy, z zastrzeżeniami odnosząc się do wojska, które ich tak zawiodło i tak głupkowato-

ordynarnie na bruk wyrzuciło, z wojskiem tym nie utrzymywali stosunków. 

— zniechęciła bardzo wielu oficerów, stale pomijanych w awansie i biedujących, często z liczną ro-

dziną, przez długie łata z małej gaży kapitana czy majora, nie w poczuciu winy własnej, lecz świado-

mej krzywdy ze strony władz. 

— być przez długie lata bardzo sumiennej i ciężkiej pracy pokojowej traktowanym jak obywatel dru-

giej klasy, tylko z tego tytułu, że się nie było legionistą lub nie urodziło się tam, tylko gdzie indziej, 

— być pomijanym bezustannie w awansach, cierpiąc przy tym z rodziną biedę, — wysłuchiwać mniej 

lub więcej nietaktownych i bardzo często nierzeczowych uwag niedowarzonych i niedokształconych 

przełożonych... i się nie zniechęcić, 

— oraz zdemoralizowała wielu z najmłodszych oficerów, to znaczy „polskiej produkcji", którzy bar-

dzo często się zorientowali, że lepiej niż pracowitość, charakter, prawdomówność... popłaca: 

— być przez długie lata bardzo sumiennej i ciężkiej pracy pokojowej traktowanym jak obywatel dru-

giej klasy, tylko z tego tytułu, że się nie było legionistą lub nie urodziło się tam, tylko gdzie indziej, 

— być pomijanym bezustannie w awansach, cierpiąc przy tym z rodziną biedę,  

— wysłuchiwać mniej lub więcej nietaktownych i bardzo często nierzeczowych uwag niedowarzo-

nych i niedokształconych przełożonych... i się nie zniechęcić, — oraz zdemoralizowała wielu z naj-

młodszych oficerów, to znaczy „polskiej produkcji", którzy bardzo często się zorientowali, że lepiej 

niż pracowitość, charakter,  prawdomówność... popłaca: 

— schlebianie przełożonym, mówienie tego, co jest mile słyszanym, a zatajanie lub przeinaczanie 

prawdy, o ile to może narazić; 

— nie wierność ideałem sumienia, ale głośne wyznawanie haseł urzędowych, donosicielstwo okręż-

nymi drogami (nieraz nawet na bezpośrednich przełożonych z kategorii wyżej wymienionych kapita-

nów i majorów), zamiast służbowego meldunku. 

… 

Kompletne zaniedbanie w tymże okresie spraw uzbrojenia wojska w broń nowoczesną jest 

również, i to jedną z najważniejszych przyczyn klęski jesiennej 1939 roku. 
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„...Marszałek Piłsudski o brakach naszego zaopatrzenia wiedział. Miał nawet o tym przesadne 

pojęcie, otrzymywał z Oddziału I zestawiony raport stanu zaopatrzenia mob. Armii naszej, który prze-

glądał. Kwestię braków lotnictwa, broni pancernej i artylerii ciężkiej referował wielokrotnie generał 

Piskor, póki było to możliwe. Wydaje mi się zresztą, że do jakiegoś 30 roku nie wyglądaliśmy tak 

bardzo źle w porównaniu z sąsiadami. Istotnie braki te były duże, jak to już zaznaczyłem w stosunku 

do ilości posiadanych jednostek i stąd tendencje zmniejszenia ich do liczby odpowiadającej ilości po-

siadanego materiału.  

Ja, ilekroć miałem sposobność, ośmielałem się meldować bez względu na konsekwencje,, które 

w końcu ponosiłem. Póki był generał Piskor, meldował również. Z chwilą przyjścia generała Gąsio-

rowskiego nikt już nie miał dostępu do Marszałka Piłsudskiego, który wtedy był już ciężko chorym 

człowiekiem. Wszystko doń szło przez pułkownika Warthe lub pułkownika Glabisza..."  

 

 


