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„Ukraiľski Mazarini”1?
– Roman Smal-Stocki i Polacy2
Jan Pisuliľski
Czytelnikom zainteresowanym ruchem prometejskim chyba nie potrzeba przedstawiaý osoby naszego bohatera. Byâa juů wielokrotnie opisywana. Jego postaý
przedstawiali: Iwan Kedryn-Rudnyýkyj, Jerzy Nakaszydze, Andrzej A. Zięba i Woâodymyr Komar3. Nie jest to więc osoba nieznana, chociaů zasâuguje z pewnoœciĊ na
peânĊ biograÞę. StĊd raczej uzupeânię niů nakreœlę portret mojego bohatera, zwracajĊc uwagę na niektóre, moůe mniej znane aspekty jego aktywnoœci politycznej w
okresie międzywojennym, zwiĊzane z kontaktami z polskimi wâadzami.
ZaczĊý naleůy od kilku informacji biograÞcznych. Roman Smal-Stocki pochodziâ z Bukowiny, co naleůaâoby podkreœliý, gdyů odegraâo istotnĊ rolę w jego
póŭniejszych losach. Urodziâ się w Czerniowcach w 1893 r. w rodzinie przybyâego
z Galicji ukraiľskiego językoznawcy, profesora tamtejszego uniwersytetu, zarazem
dziaâacza politycznego (m.in. posâa do austriackiej Rady Paľstwa) Stepana Smal-Stockiego4. W jego œlady poszedâ zarówno na polu naukowym, jak i politycznym.
Po studiach w Wiedniu i Lipsku obroniâ w Monachium doktorat z językoznawstwa
w 1915 r. W czasie pierwszej wojny œwiatowej dziaâaâ w ZwiĊzku Wyzwolenia
Ukrainy. Jego pierwszĊ misjĊ politycznĊ byâo peânienie funkcji przedstawiciela
organizacji w Bawarii i dziaâalnoœý w tamtejszych obozach jenieckich wœród jeľców narodowoœci ukraiľskiej. Podobnie jak ojciec, traÞâ póŭniej do dyplomacji
Zachodnioukraiľskiej Republiki Ludowej (jego ojciec zostaâ jej posâem w Pradze).
Zostaâ wysâany przez sekretarza spraw zagranicznych Wasyla Panejkę na placówkę
do Berlina.
Wedâug Woâodymyra Komara spotkanie Smal-Stockiego z Symonem PetlurĊ w
maju 1919 r. po powrocie z Berlina staâo się dlaľ przeâomem, który okreœliâ jego
1 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), II Oddział Sztabu Głównego WP (dalej:

O. II SG), sygn. I.303.4.4520, Opracowanie: Ukraina, 31 XII 1931, k. 40.
2 Kwerenda archiwalna w Londynie na potrzeby tego tekstu, była możliwa dzięki stypendium Fundacji
z Brzezia Lanckorońskich.
3 I. Keдрин-Руднницький, Роман Смаль-Стоцкi як політик і дипломат [w:] Збрник на пошану
симдесятірічя народін Романа Смаль-Стоцкого, „Записки НТШ” 1963, t. CLXXVII, s. 25-35;
J. Nakaszydze, Profesor Dr Roman Smal-Stocki (1893–1969). In Memoriam , „Zeszyty Historyczne” 1970,
nr 17, s. 193–197; A.A. Zięba, Roman Smal-Stocki [w:] Polski Słownik Biograficzny, 1999, t. XXXIX, z.
161, s. 180-184; B. Kомар, Участь Pомана Cмаль-Cтоцького в міжнародному прометеївському русі
(1921–1939), „Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність” 2008, вип. 17.
4 Postać jego ojca zob. В. Даниленко, О. Добржанський, Академік Степан Смаль-Стоцький. Життя
і діяльність, Київ-Чернівці 1996.
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dalsze poczynania. Staâ się jego admiratorem, i z czasem zaufanym wspóâpracownikiem5. Warto w tym miejscu zauwaůyý, ůe po faktycznym rozpadzie zwiĊzku Ukraiľskiej Republiki Ludowej i ZURL w listopadzie 1919 r. tym samym rozeszây się jego
drogi polityczne z ojcem, który wiernie sâuůyâ emigracyjnemu rzĊdowi galicyjskiemu
Jewhena Petruszewycza jako jego przedstawiciel w Pradze, a następnie powróciâ do
pracy naukowej w tamtejszym Wolnym Uniwersytecie Ukraiľskim.
JesieniĊ 1919 r., w wyniku âĊczenia placówek dyplomatycznych URL i ZURL,
Roman Smal-Stocki zostaâ radcĊ przedstawicielstwa w Berlinie. Wkrótce, na przeâomie 1919 i 1920 roku, po odwoâaniu jego szefa Mykoây Porsza, stanĊâ na czele placówki jako chargé d’affaires aů do jej formalnej likwidacji w 1924 r. (chociaů musiaâ
opuœciý Berlin juů na poczĊtku 1923 r., kiedy Niemcy uznaây Ukrainę SowieckĊ). W
tym czasie regularnie bywaâ w Polsce u Petlury. Staâ się wówczas jednym z jego najbardziej zaufanych dyplomatów, m.in. poœrednikiem między nim a innym bukowiľcem MykoâĊ Wasylkiem - „szarĊ eminencjĊ” (i faktycznym sponsorem) dyplomacji
URL. Zrezygnowaâ z przewodniczenia misji w Londynie najprawdopodobniej na
skutek ambicjonalnego nieporozumienia6. Agent sowiecki napisaâ wówczas o nim:
skryty, bardzo sprytny, zajadây wróg bolszewików, z szerokimi kontaktami w Niemczech7. Juů
wówczas propagowaâ ideę wspóâpracy narodów ujarzmionych przez bolszewików.
Co tydzieľ spotykaâ się i rozmawiaâ o wspólnych przedsięwzięciach m.in. z dyplomatami emigracyjnych wâadz Biaâorusi, Gruzji, Armenii, próbujĊc tworzyý wspólny
front zniewolonych przez Rosję narodów. Próbowaâ tymi kwestiami zainteresowaý
koâa londyľskie8.
Smal-Stocki wchodziâ w skâad delegacji URL wysâanej na konferencję w Genui
wiosnĊ 1922 r. W tym samym roku, podobnie jak ojciec, zostaâ profesorem Wolnego Uniwersytetu Ukraiľskiego w Pradze. W 1923 r. otrzymaâ od wspomagajĊcego
emigrację ukraiľskĊ rzĊdu czechosâowackiego roczne stypendium w wysokoœci 3
tys. koron miesięcznie na pobyt w Paryůu i Londynie, które pozwoliâo mu przez rok
przebywaý w University of London oraz Pembroke College w Cambridge. Przez ten
czas Smal-Stocki nieoÞcjalnie reprezentowaâ URL w Londynie. W tym czasie nawiĊzaâ szereg kontaktów, przydatnych mu w póŭniejszych misjach do Anglii. Poznaâ tam
m.in. Roberta Seton-Watsona, wydawcę „The New Europe”, uwaůanego na Wyspach za wybitnego znawcę kwestii œrodkowoeuropejskich (wspóâpracowaâ m.in. z
Political Intelligence Department w Foreign OfÞce). ŒciĊgnięty przez ministra spraw
5 B. Kомар, op. cit., s. 213.
6 Petlura do Wasylki, 20 VII 1923 [w:] C. Петлюра, Статті, листи, документи, т. 4, Київ 2006, s. 563-

565; Petlura do Wasylki, 20 XI 1923, ibidem, s. 569; Petlura do Wasylki, 12 I 1924, ibidem, s. 575; Petlura
do Iwana Tokarżewskiego-Karaszewicza, 6 marca 1924, ibidem, s. 583-584.
7 Cyt. za: J.J. Bruski, Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie
1919-1924, Kraków 2000, s. 375.
8 Р. Смаль-Стоцький, Українське посередництво в літовско-польському спору, „Свобода”, nr 44, 8 III
1956; Nieznana inicjatywa Piłsudskiego, „Kultura” 1956, nr 5/103, s. 124-125.
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zagranicznych Andrija Liwyýkiego dla wzmocnienia placówki w Warszawie, w 1926
r. zostaâ profesorem kontraktowym slawistyki Uniwersytetu Warszawskiego i osiadâ
tam na staâe. Po powoâaniu w 1930 r. Ukraiľskiego Instytutu Naukowego peâniâ
w nim funkcję sekretarza i najbliůszego wspóâpracownika jego szefa Oâeksandra
áotockiego, i jak niektórzy twierdzĊ, faktycznie nim kierowaâ. Po zamachu majowym
i reorganizacji wâadz URL, zaistniaâej w wyniku zamachu na Symona Petlurę, peâniâ
funkcję wiceministra spraw zagranicznych w rzĊdzie Wiaczesâawa Prokopowycza, tj.
zastępcy ministra Oâeksandra Szulhyna. Staâ się zarazem nieoÞcjalnym przedstawicielem URL w Warszawie, z uwagi na jej ciche poparcie majĊcej kluczowe znaczenie
dla dyplomacji petlurowskiej. Po œmierci Prokopowycza w 1936 r., w następnym
rzĊdzie Andrija Jakowlewa byâ juů wicepremierem i ministrem kultury. Jak widaý,
jego pozycja w âonie emigracji petlurowskiej systematycznie rosâa i wszedâ do grona
najbliůszych wspóâpracowników Andrija Liwyckiego. Byâ obok Oâeksandra Szulhyna chyba najbardziej aktywnym dyplomatĊ uerelowskim, przede wszystkim dzięki
swoim rozlegâym kontaktom9.
Aktywny w ruchu prometejskim, byâ jednym z inicjatorów (obok Izaaka Baziaka
i Mykoây Kowalewœkiego) powoâanego jesieniĊ 1928 r. w Warszawie Klubu „Prometeusz” (z udziaâem przedstawicieli Azerbejdůanu, Gruzinów, kozaków doľskich, kubaľskich, ludów Póânocnego Kaukazu, Idel-Uralu), chociaů sam twierdziâ, ůe to inicjatywa Kowaâewœkiego. O jego silnej pozycji w œrodowisku prometejskim œwiadczy
wybranie go na jego prezesa, którym pozostaâ aů do koľca okresu międzywojennego.
Co piĊtek w Klubie odbywaây się odczyty, bywali tam równieů polscy ministrowie. W
1932 r. wygâosiâ tam odczyt o walce o niepodlegâoœý narodów ujarzmionych przez
Rosję SowieckĊ. StanĊâ na czele Prometejskiej Ligi Narodów Zniewolonych przez
Moskwę. Prowadziâ obrady zorganizowanego przez Klub kongresu lingwistycznego
Ligi w 1936 r.10 Braâ udziaâ w rozmowach pomiędzy wâadzami URL a dziaâaczami
krymskimi, majĊcymi na celu wspóâpracę i stworzenie wspólnego paľstwa. To u
niego w mieszkaniu spotykali się przedstawiciele obu stron. Utrzymywaâ kontakt z
Důafarem Sejdametem11. Sprawę narodów ujarzmionych przez Moskwę poruszaâ
9 I. Keдрин-Руднницький, s. 27-32; K. Lewandowski, Sprawa w polityce zagranicznej Czechosłowacji w la-

tach 1918-1932, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 245; A.A. Zięba, op. cit., s. 180-182; idem,
Lobbing dla Ukrainy w Europie międzywojennej. Ukraińskie Biuro Prasowe w Londynie oraz jego konkurenci
polityczni (do roku 1932), Kraków 2010, s. 116-117; J.J. Bruski, op. cit., s. 375, 446.
10 I. Каменецький, УНР і українська загранічна політика між двома світовимі війнами, „Український
істoрик” 1993, s. 86; J. Nakaszydze, op. cit., s. 194-195; M. Kwiecień, G. Mazur, Przyczynek do dziejów ruchu prometejskiego w Polsce, „Zeszyty Historyczne” 2001, nr 136, s. 88-109; E. Wiszka, Klub „Prometeusz”
w Warszawie (1928-1939), www.uitp.net. [dostęp: 22.10.2012].
11 CAW, O II SG, I.303.4.5389, Notatka Pro domo, bd, k. 56; ibidem, Protokół spotkania u Smal-Stockiego, 29 X 1929, k. 46-48; ibidem, Poselstwo RP w Stambule do T. Hołówki, 28 XI 1929, k. 55-57;
ibidem, Notatka „Rozmowy ukraińsko-tatarskie”, 14 I 1930, k. 32; ibidem, Stambuł do Smal-Stockiego,
11 II 1932, k. 50-51.

81

JAN PISULIĽSKI

m.in. na posiedzeniach Międzynarodowej Unii Stowarzyszeľ Przyjacióâ Ligi Narodów, gdzie bywaâ jako kierujĊcy Ukraiľskim Towarzystwem Przyjacióâ LN12.
We wrzeœniu 1939 r. znalazâ się w oblęůonym przez Niemców Lwowie. Udaâo
mu się go opuœciý dzięki specjalnej przepustce dla dziaâaczy ukraiľskich wydanej
przez polskiego komendanta miasta gen. Wâadysâawa Langnera. W czasie wojny
przebywaâ pod nadzorem gestapo w Pradze. Mimo trudnego poâoůenia, za poœrednictwem swych niemieckich znajomoœci, podejmowaâ jednak starania, by pomóc
uniwersyteckim kolegom13.
W 1945 uciekâ przed ArmiĊ CzerwonĊ do zachodnich stref okupacyjnych Niemiec. Jest to chyba najmniej znana karta z ůycia naszego bohatera. Z materiaâów
polskiego komunistycznego wywiadu, który obserwowaâ emigrację ukraiľskĊ, wynika, ůe byâ m.in. referentem kulturalnym w obozie dla „dipisów” we Frankfurcie nad
Menem. Próbowaâ kontynuowaý tam dziaâalnoœý prometejskĊ, W kwietniu 1946 r.,
m.in. z inicjatywy jego i byâego generaâa armii URL Pawâa Szandruka, zorganizowany zostaâ w Hadze kongres Prometejskiej Ligi Karty Atlantyckiej, której przewodniczyâ. Zaangaůowaâ się takůe w aktywnoœý w międzynarodowym komitecie dipisów i emigrantów politycznych, w którym byli teů m.in. Gruzini, Litwini, Polacy14.
Opublikowaâ szkic o ruchu prometejskim w „The Ukrainian Quarterly”15. Po kilku
latach RSS uznaâ ruch prometejski za nieudanĊ próbę z uwagi na to, ůe emigranci
przebywali daleko od swoich ojczyzn i nie znali tak naprawdę problemów rodaków,
tracĊc poczucie realnoœci16.
W 1947 r. wyjechaâ do Stanów Zjednoczonych, gdzie wykâadaâ slawistykę i historię w Marquette University w Milwaukee (Wisconsin), gdzie uruchomiâ Instytut
Slawistyczny, a po przejœciu na emeryturę wykâadaâ na uniwersytecie katolickim w
Waszyngtonie. W 1948 r. odszedâ od czynnej dziaâalnoœci w Centrum Paľstwowym
URL na wychodŭstwie, nie zgadzajĊc się ze zmianami w nim zachodzĊcymi. W
1955 r. stanĊâ na czele Rady Naukowego Towarzystwa im. Tarasa Szewczenki. Po
osiedleniu się w USA, mimo prób podejmowanych wspólnie z Szandrukiem, nie
udaâo mu się odnowiý ruchu prometejskiego. Jego idee realizowaâ w publicystyce,
pragnĊý uœwiadomiý Amerykanom problematykę narodowoœciowĊ w ZwiĊzku So12 О. Шульгин, Без території , Париж 1934, s. 234-237.
13 R. Torzecki, Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospoli-

tej, Warszawa 1993, s. 40, 45, 66, 274.
14 Archiwum IPN w Lublinie, sygn. Lu 08/260/6, Notatka informacyjna, bd, k. 126-130; ibidem, Rezolucja i manifest kongresu Prometeuszowskiej Ligi Karty Atlantyckiej, Haga 20 V 1946, k. 142-143;
E. Copeaux, Le Movement „Prometheen”, „Cahiers d‘Etudes Sur la Méditerranée orientale et le monde
turco-iranien” 1993, nr 16.
15 R. Smal-Stocky, The Struggle of the Subjugated Nations of the Soviet Union for Freedom. The Sketch of the
History of the Promethean Movement, “The Ukrainian Quarterly” 1947, vol. III, pp. 324-344.
16 B. Kомар, Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921-1939 pp.), Івано-Франківськ 2011,
s. 126.
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wieckim (The Nationality Problem of Soviet Union and Russian Communist Imperialism,
Milwaukee 1953; The Captive Nations. Nationalism of the Non-Russian Nations on the
Soviet Union, New York 1960). Zmarâ w kwietniu 1969 r.17
Chciaâbym szerzej przedstawiý poczĊtki i przebieg wspóâpracy Romana Smal-Stockiego z wâadzami polskimi. Podczas pobytu w Berlinie nastĊpiâa znamienna, jak się wydaje, ewolucja jego stosunku do Polski. Jeszcze na poczĊtku 1920 r.
uwaůaâ, ůe poparcie Polski nie gwarantuje Ukraiľcom odzyskania niepodlegâoœci
i optowaâ za oparciem się na Niemczech i Wielkiej Brytanii18. Jednakůe wbrew
temu, co sugeruje Andrzej A. Zięba, kontakty z polskĊ dyplomacjĊ nawiĊzaâ jeszcze w 1920 r., zapewne tak jak w przypadku innych placówek URL wkrótce po
zawarciu sojuszu Piâsudski-Petlura. Byâ jednakůe poczĊtkowo postrzegany przez
polskich dyplomatów jako przeciwnik przymierza z RzeczpospolitĊ i traktowany
z rezerwĊ, co byâo zrozumiaâe zwaůywszy na zwiĊzki z ZURL i wspomniane promowanie orientacji niemiecko-brytyjskiej. Wkrótce jednak, najpóŭniej na poczĊtku
1921 r., nawiĊzaâ œcisâe kontakty z polskim chargé d’affaires Alfredem Wysockim,
przekazywaâ mu róůne materiaây. Juů wówczas byâ, jak się wydaje, zwolennikiem
sojuszu polsko-ukraiľskiego19.
Wczeœniej niů podajĊ Andrzej A. Zięba czy Iwan Kedryn-Rudnycki, bo najprawdopodobniej juů latem 1922 r., nawiĊzaâ z nim kontakt kierujĊcy Biurem Delegata
przy MSZ ds. Maâopolski Wschodniej Jan Stanisâaw áoœ (na co dzieľ posâugujĊcy
się swym drugim imieniem)20. W tymůe roku Smal-Stocki wraz z MykoâĊ Wasylkiem
próbowali poœredniczyý pomiędzy polskimi wâadzami, reprezentowanymi przez áosia, a rezydujĊcym w Wiedniu emigracyjnym rzĊdem ZURL. Wybranie osoby Smal-Stockiego na poœrednika jest w peâni zrozumiaâe z uwagi na kontakty i powiĊzania z
politykami galicyjskimi, a z drugiej strony oddanie Petlurze. Od Warszawy obaj oczekiwali przyznania autonomii nie tylko wschodniej częœci dawnej Galicji, ale wszystkim ziemiom Rzeczypospolitej zamieszkaâym przez Ukraiľców. Z kolei wâadze
polskie potraktowaây ich jak się wydaje instrumentalnie, majĊc nadzieje wykorzystaý
do stworzenia jakiegoœ aktywistycznego, tj. propolskiego ugrupowania galicyjskiego,
na co nie poszedâ ani Smal-Stocki, ani teů Wasylko. W trakcie rozmów z nimi po
raz pierwszy podjęto kwestię powoâania uniwersytetu ukraiľskiego, w którĊ miaâ się
17 I. Keдрин-Руднницький, op. cit., s. 34-35; J. Nakaszydze, op. cit., s. 196; A.A. Zięba, Roman Smal-

-Stocki, s. 183-194.
18 R. Potocki, Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920-1939), Lublin 1999, s. 53.
19 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej: MSZ),
sygn. 5354, k. 348-349; ibidem, Raport Smal-Stockiego dla ministra spraw zagranicznych URL Andrija
Nikowskiego, 27 II 1921; ibidem, Ambasada RP w Berlinie, sygn. 3674, Berlin (Wysocki) do MSZ, 20 II
1921, k. 16-18. Zob. szerzej: J. Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918-1923, Wrocław 2004, s. 240.
20 AAN, Ambasada RP w Berlinie, sygn. 3674, MSZ do Berlina, 21 IX 1922, k. 116; por. ibidem, Aide
memoire, 3 X 1922, k. 122-123.
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póŭniej mocno zaangaůowaý. W 1922 r. wysiâki te zakoľczyây się niepowodzeniem,
ale Smal-Stocki nadal gotów byâ mediowaý pomiędzy obu stronami21.
Polskie wâadze powróciây do sprawy powoâania uniwersytetu „ruskiego” w 1924
r. z uwagi na zapisy ustawy o samorzĊdzie terytorialnym z 26 wrzeœnia 1922 r., wœród
których byâa obietnica powoâania w ciĊgu dwóch lat takiej uczelni. Wspomniany
juů áoœ, pracujĊcy wówczas w Wydziale Póânocnym MSZ, ponownie sięgnĊâ po
poœrednictwo Smal-Stockiego w nawiĊzaniu kontaktu z profesorami ukraiľskimi
zatrudnionymi w emigracyjnych uczelniach w Czechosâowacji. Ten ostatni dziaâaâ
w tej sprawie z poparciem Petlury, zainteresowanego pacyÞkacjĊ stosunków między WarszawĊ a Ukraiľcami galicyjskimi, a takůe metropolity lwowskiego Andrija
Szeptyckiego. W tym celu krĊůyâ pomiędzy Berlinem, PragĊ i WarszawĊ. Do idei
porozumienia w sprawie uniwersytetu pozyskano m.in. prezesa Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki Kiryâa Studynœkiego. O sprawie tej pisaâem w innym miejscu, ma ona równieů bogatĊ literaturę. Zaznaczę tylko, ůe ostatecznie nie doszâo
do porozumienia z uwagi na spory wokóâ lokalizacji uczelni (Ukraiľcy upierali się
przy Lwowie, na co nie chciaây zgodziý się polskie wâadze), a takůe przeciwdziaâania podziemia ukraiľskiego (Ukraiľskiej Wojskowej Organizacji). Czâonkowie tego
ostatniego pobili wówczas Smal-Stockiego22. W trakcie tych rozmów poprzez áosia
poznaâ wieloletniego konsula brytyjskiego w Warszawie Franka Savery’iego, który
obserwowaâ te spory z ramienia zainteresowanych wynikiem wâadz brytyjskich23. W
roku następnym przedâoůyâ ministrowi wyznaľ religijnych i oœwiecenia publicznego Stanisâawowi Grabskiemu list od Studynœkiego, w którym ten ostatni w imieniu
profesury ukraiľskiej zâoůyâ deklarację lojalnoœci wobec wâadz polskich. Jednakůe
deklaracja ta zostaâa szybko zdezawuowana przez innych naukowców galicyjskich,
21 Zob. J. Pisuliński, op. cit., s. 381-383, idem, Działalność Delegata ds. Małopolski Wschodniej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi, t. 8, pod red. A. Adrusiewicza, Rzeszów,
2007, s. 49-50.
22 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Archiwum Łosiów z Niemiec, sygn. 369, Marian Szumlakowski do Łosia, 24 IX 1923, k. 9; B. Kомар, Участь Pомана.., s. 213-214. Szerzej o sprawie uniwersytetu: A. Chojnowski, Kwestia ukraińskiego szkolnictwa wyższego w Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Historia
XIX i XX wieku. Studia i szkice. Prace i szkice. Prace ofiarowane Henrykowi Jabłońskiemu w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 159-161; Л. Зашкільняк, До історії
укряїнсько-польських наукових взаємин у Львові міжвоєнного періоду [w:] Львів: місто, суспільство,
культура, т. 3, Львів 1999, 549-550; s. J. Pisuliński, Rozmowy na temat powołania uniwersytetu ukraińskiego w 1924 roku, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2003, nr 9, s. 58-66.
23 National Archives Londyn (dalej: NA), Foreign Office (dalej: FO), sygn. 688/15, Smal-Stocki do Savery’iego, 24 VIII 1924, k. 595; ibidem, sygn. 688/17, Poseł brytyjski w Warszawie Max-Miller do FO,
15 XI 1925, k. 90; ibidem, Łoś do ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego (kopia), 9 XI
1925, k. 101-103; APL, Archiwum Łosiów z Niemiec, sygn. 379, Radca poselstwa RP w Wielkiej Brytanii
Stanisław Łoś do Naczelnika Wydziału Wschodniego MSZ Tadeusza Hołówki, 27 IV 1927, k. 6; por. P.
Cирота, Львівський напрям діяльності брітанських діпломатів у міжвоєннiй Польщі (за документами
Форін Оффіс) [w:] Львів: місто…, s. 527-528.
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w koľcu zaœ przez samego Studynœkiego. Niewykluczone, ůe byâa to rzeczywiœcie
samodzielna inicjatywa Smal-Stockiego, majĊca drogĊ faktów dokonanych doprowadziý do porozumienia w sprawie uniwersytetu. W kaůdym razie zraziâa doľ wielu
Galicjan, którzy uwaůali go za „sâuůalca” Polaków24. Warto dodaý, ůe nawiĊzane
wówczas kontakty z wâadzami warszawskimi wykorzystaâ nie tylko w celu uzyskania
wspomnianego stanowiska profesora kontraktowego na UW. Poprzez áosia zabiegaâ takůe w Ministerstwie Wyznaľ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego o posady
profesorów kontraktowych dla Oâeksandra áotockiego (w Studium Teologii Prawosâawnej UW) oraz dla historyka ze Lwowa Stepana Tomasziwskiego (w Studium Sâowiaľskim przy Uniwersytecie Jagielloľskim)25. Starania te odniosây, jak się wydaje,
poůĊdany skutek, gdyů obaj zostali zatrudnieni na stanowiskach, o które prosiâ26.
PrzewagĊ Smal-Stockiego nad innymi emigrantami i zarazem wartoœciĊ dla polskich czynników kierowniczych byây wspomniane szerokie kontakty międzynarodowe. Byâ faktycznie dobrze widziany nie tylko w Warszawie, ale takůe w paâacu Ligi
Narodów w Genewie. W Warszawie, poza MSZ, regularnie bywaâ w poselstwach
czechosâowackim (znaâ się z wieloletnim posâem Vaclavem GirsĊ), brytyjskim, takůe
w amerykaľskim. Dla swoich rozmówców byâ przede wszystkim ŭródâem wiedzy
o wydarzeniach na Ukrainie i w samym ZwiĊzku Sowieckim. Zdaniem Tadeusza
Piszkowskiego byâ staâym informatorem poselstwa brytyjskiego w sprawach ukraiľskich. Przy okazji oczywiœcie poruszaâ w rozmowie kwestie istotne dla Centrum
Paľstwowego URL. Wedâug Andrzeja A. Zięby dzięki pochodzeniu (ojciec zostaâ
nobilitowany), znakomitemu wyksztaâceniu i znajomoœci języków, spoœród ukraiľskich reprezentantów sprawiaâ na cudzoziemcach najlepsze wraůenie. Badacz ten
nazwaâ go nawet prawdziwĊ gwiazdĊ lobbingu międzynarodowego27. Przytaczaâ ocenę dokonanĊ juů w 1925 r. przez brytyjskich dyplomatów akredytowanych w Polsce: ůycie
za granicĊ daâo mu szerokoœý horyzontów, którego zazwyczaj brak inteligencji ukraiľskiej i ma
odwagę występowaý przeciwko ekstremizmowi swych rodaków28.
Naleůy tu zaznaczyý, ůe w warszawskim mieszkaniu Smal-Stockiego, jak wspominaâ Jerzy Nakaszydze, regularnie bywali dziaâacze prometejscy, m.in. z Polaków
Tadeusz Hoâówko, Stanisâaw J. Paprocki, Stanisâaw Siedlecki, Tadeusz Schaetzel,
Leon Wasilewski, takůe wicemarszaâek Sejmu z ramienia UNDO Wasyl Mudryj. RSS
24 AAN, MSZ, sygn. 2251, Notatka Łosia, bd, k. 22; ibidem, Delegacja RP w Genewie do MSZ, 29 XII

1925, k. 41-44; ibidem, Notatka Łosia dla ministra, 21 I 1926, k. 17-18; B. Kомар, Участь Pомана, s. 214;
A. Chojnowski, op. cit., s. 161; A.A. Zięba, Lobbing dla…, s. 118.
25 AAN, MSZ, sygn. 2251, Notatka Łosia dla ministra, 23 I 1926, k. 22.
26 W tym kontekście dziwnie brzmią zarzuty przytaczane przez polski wywiad, że usuwał ludzi mu niewygodnych, jako dowód przytaczając zastąpienie Łotockiego Jakowliwem: IPMSZ, Sztab Generalny,
A XII.24/120/140, k. 150.
27 T. Piszkowski, Anglia a Polska 1914-1939 w świetle dokumentów brytyjskich, Londyn 1975, s. 315;
A.A. Zięba, Lobbing dla, s. 117-118,147; B. Kомар, Участь Pомана, s. 215-216.
28 Cyt. za: A.A. Zięba, Lobbing dla, s. 117.
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miaâ takůe w tajemnicy przed Polakami utrzymywaý kontakty z przywódcĊ Organizacji Ukraiľskich Nacjonalistów Jewhenem Konowalcem, z którym kilkakrotnie się
potajemnie spotykaâ29. O ile przed 1926 r. Warszawa zwracaâa się do Smal-Stockiego
w sprawach dotyczĊcych mniejszoœci ukraiľskiej w Polsce, to po zamachu majowym,
wraz z odnowieniem przez piâsudczyków wspóâpracy z Centrum paľstwowym URL
na polu prometejskim30, przede wszystkim liczyâa wâaœnie na jego rozlegâe koneksje
międzynarodowe. Jeszcze pod koniec 1926 r., po zamachu stanu w Kownie, wâadze polskie (bezpoœrednio prosiâ o to Tadeusz Hoâówko) wykorzystaây osobistĊ,
pochodzĊcĊ jeszcze z 1919 r., znajomoœý z nowym premierem litewskim Augustinasem Voldemarasem do mediacji pomiędzy PolskĊ a LitwĊ. Miaâ w imieniu osoby
bliskiej Piâsudskiemu zâoůyý propozycję przeksztaâcenia Wilna w „kondominium
polsko-litewskie”, przeniesienia tam litewskiego rzĊdu i uniwersytetu, w zamian za
nawiĊzanie stosunków dyplomatycznych i normalizacji kontaktów (m.in. poâĊczenia
kolejowego i ruchu przygranicznego). Smal-Stocki chętnie podjĊâ się tego zadania,
gdyů widziaâ w porozumieniu polsko-litewskim niezbędny krok w kierunku wspólnego frontu narodów zniewolonych przez Rosję od Finlandii po Ukrainę. Jednakůe
jego wysiâki speâzây na niczym31. PeâniĊcy wówczas funkcję eksperta rzĊdowego
w sprawach mniejszoœci narodowych prometeista Tadeusz Hoâówko miaâ o nim
wówczas bardzo dobre zdanie: Paľski przyjaciel Smal-St. rozwija bardzo skutecznĊ dziaâalnoœý dyplomatycznĊ. Jest to bardzo zdolny czâowiek32. Wspomniany juů áoœ w liœcie do
Hoâówki ůaâowaâ wówczas, ůe nie ma kogoœ takiego jak Smal-Stocki wœród mniejszoœci niemieckiej w Polsce33. Rzeczywiœcie nie ma przesâanek by sĊdziý, ůe nie byâ
lojalny wobec Warszawy. Dzięki swym koneksjom na tym polu oddawaâ jej usâugi.
Zaprotestowaâ wprawdzie wraz z Szulhynem przeciwko pacyÞkacji w 1930 r., ale
równoczeœnie w kontrze do skarg na postępowanie Warszawy wobec Ukraiľców
podnosiâ kwestię polityki sowieckiej na Ukrainie, co byâo na rękę wâadzom polskim.
W styczniu 1931 r. przybyâ do Genewy w trakcie posiedzenia Rady Ligi Narodów, na
której miaâa byý podjęta kwestia ukraiľskich skarg na pacyÞkację, by w porozumieniu
z wâadzami polskimi próbowaý storpedowaý akcję nacjonalistów34. Póŭniej byâ jednym z inicjatorów i wspóâpracownikiem „Biuletynu Polsko-Ukraiľskiego” (wszedâ
29 I. Keдрин-Руднницький, op. cit., s. 33; G. Nakashidse, Professor Roman Smal-Stocki and the Prometean
Movement [w:] Professor Roman Smal-Stocki and his Contribution to the Ukrainian Nation, ed. W. Rushnyck, New York-Toronto 1970, s. 61.
30 Szerzej na ten temat J.J. Bruski, Z dziejów akcji prometejskiej. Odnowienie współpracy Polski z emigracją
petlurowską w 1926 roku [w:] Naród-Państwo-Europa Środkowa w XX i XX wieku. Studia ofiarowane Michałowi Pułaskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, pod red. A. Patka i W. Rojka, Kraków 2006.
31 Р. Смаль-Стоцький, op. cit.; Nieznana inicjatywa Piłsudskiego, s. 124-127.
32 AP w Lublinie, Archiwum Łosiów z Niemiec, sygn. 366, Hołówko do Łosia, 14 XII 1926, k. 16.
33 Ibidem, sygn. 379, Łoś do Hołówki, 19 I 1927, k. 2.
34 J. Pisuliński, Pacyfikacja w Małopolsce Wschodniej na forum Ligi Narodów, „Zeszyty Historyczne” 2003,
nr 144, s. 115; A.A. Zięba, Lobbing dla, s. 454-456.
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do wydajĊcego go Stowarzyszenia Polsko-Ukraiľskiego) oraz propagujĊcego idee
prometejskie kwartalnika „Wschód-Orient”35. Warszawa próbowaâa wykorzystaý go
takůe do porozumienia z galicyjskim Ukraiľskim Zjednoczeniem Narodowo-Demokratycznym36. Na proœbę swojego szwagra, senatora UNDO Ostapa áuckiego (jego
siostra Irena byâa ůonĊ senatora), jeszcze raz poœredniczyâ w kontaktach pomiędzy
politykami galicyjskimi a wâadzami polskimi w 1935 r., które doprowadziây do tzw.
ugody pomiędzy wspomnianym ugrupowaniem a WarszawĊ37.
Usâugi Smal-Stockiego dla Warszawy nie byây bynajmniej bezinteresowne.
W zamian próbowaâ pozyskaý wsparcie dla sprawy ukraiľskiej na arenie międzynarodowej. Wkrótce po zamachu majowym braâ udziaâ w spotkaniu wâadz URL (obok
prezydenta Liwyýkiego, premiera Prokopowycza i ministra spraw zagranicznych
Szulhyna) z przedstawicielami nowej wâadzy (m.in. HoâówkĊ), na którym referowaâ
aspekty międzynarodowe sprawy ukraiľskiej. Poruszyâ takůe kwestię autonomii dla
Ukraiľców z Woâynia i Galicji oraz powróciâ do sprawy powoâania uniwersytetu
ukraiľskiego. Zabiegaâ o audiencję u Piâsudskiego, ale udaâo mu się tylko spotkaý
z ministrami: spraw wewnętrznych Kazimierzem Mâodzianowskim i wyznaľ religijnych i oœwiecenia publicznego Antonim Sujkowskim, z którymi rozmawiaâ
o poâoůeniu mniejszoœci ukraiľskiej w Polsce. Miaâ jak się wydaje nadzieję, ůe pozyska Ukraiľców galicyjskich dla sprawy prometejskiej, a przynajmniej doprowadzi do
porozumienia między nimi a wâadzami w Warszawie, które zdawaây się byý skâonne
do uâoůenia się z nimi, a przynajmniej ustanowienia jakiegoœ modus vivendi38. Z pewnoœciĊ osiĊgnięcie porozumienia w tej sprawie wzmocniâoby pozycję samego Smal-Stockiego jako udanego poœrednika, ale takůe poprawiâoby notowania w Warszawie
caâego ruchu petlurowskiego. Pierwszego ze swoich ministerialnych rozmówców
przekonywaâ, ůe wedâug jego berliľskich ŭródeâ Niemcy wyasygnowali 35 tys. marek
na wybory samorzĊdowe w 1927 r. Ponadto obiecali pieniĊdze organizacjom galicyjskim, podobnie jak Sowieci. Udaâo mu się uzyskaý obietnicę wypâacenia przez
wâadze polskie sumy 25 tysięcy dolarów dla spóâdzielczoœci ukraiľskiej i powoâania
uniwersytetu ukraiľskiego w áucku lub Stanisâawowie. Co ciekawe, swoje dziaâania
w tej kwestii ujawniaâ brytyjskim rozmówcom, byý moůe chcĊc wzmocniý swojĊ pozycję przetargowĊ. Zdaniem Andrzeja A. Zięby celem obietnic wâadz polskich byâa
raczej chęý neutralizacji Ukraiľców galicyjskich, których chciaâa pozyskaý Moskwa,
niů rzeczywista chęý polepszenia ich sytuacji39.
35 A.A. Zięba, Roman Smal-Stocki, s. 181. Zob. np. R. Smal-Stocki, Ukraina a Europa, „Wschód” 1931,
nr 2 (4), s. 9-14.
36 A.A. Zięba, Lobbing dla, s. 241-243.
37 A.A. Zięba, Roma Smal-Stocki, s. 181-182.
38 Р. Смаль-Стоцький, op. cit.; Nieznana inicjatywa, s. 124-125; A.A. Zięba, Lobbing dla, s. 239-244.
39 NA, FO, sygn. 371/11760, Memorandum F. Savery’iego, 27 VII 1926, por. A.A. Zięba, Lobbing dla,
s. 238-241, 322.
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Przeâom 1926/1927 roku to czas chyba największej aktywnoœci politycznej naszego bohatera. Kontynuowaâ wówczas próby pozyskania poparcia dla sprawy ukraiľskiej w Europie. Moůna przypuszczaý, ůe miaâ wpâyw na ksztaât tajnej instrukcji
wysâanej w grudniu 1926 r. przez polskie MSZ do najwaůniejszych polskich placówek
dyplomatycznych, polecajĊcej dyskretne popieranie petlurowców, a w kaůdym razie
wiedziaâ o jej istnieniu40. Wkrótce po misji kowieľskiej, w lutym 1927 r. próbowaâ
wykorzystaý polskie poparcie, by pozyskaý dla sprawy ukraiľskiej rzĊd rumuľski41.
Dwa miesiĊce póŭniej42 wraz z ministrem spraw zagranicznych emigracyjnego rzĊdu
URL Oâeksandrem Szulhynem udaâ się do Londynu, zaopatrzony w listy polecajĊce
od Savery’iego (do podsekretarza stanu Duncana J. Gregory’iego) oraz od nowego
brytyjskiego attache wojskowego w Warszawie Charlesa E.D. Bridge’a (do pâk. Mc
Gratha WO). Moůna przypuszczaý, ůe Smal-Stocki chciaâ wykorzystaý fakt, ůe jego
znajomy i zarazem jeden z największych zwolenników polityki prometejskiej wœród
piâsudczyków, Tadeusz Hoâówko miesiĊc wczeœniej zostaâ naczelnikiem Wydziaâu
Wschodniego polskiego MSZ. Niewykluczone teů, ůe staâ za tym ten ostatni, który
wówczas rozwinĊâ zabiegi wœród spoâecznoœci międzynarodowej o poparcie idei
niepodlegâej Ukrainy. Œwiadczyâby o tym fakt, ůe Smal-Stocki otrzymaâ od niego
oraz jego zastępcy w Wydziale Wschodnim Edwarda Raczyľskiego listy polecajĊce
do jego znajomego Stanisâawa áosia, który przebywaâ na placówce w Londynie jako
radca, a wówczas peâniâ funkcję chargé d’affaires ad interim, oraz do attache wojskowego mjra Michaâowskiego. Smal-Stocki przybyâ do Londynu 21 kwietnia i od
razu pojawiâ się w polskiej placówce, jednakůe musiaâ czekaý kilka dni na Szulhyna,
któremu wâadze brytyjskie poczĊtkowo odmawiaây przyjęcia (Smal-Stocki otrzymaâ
je jako polski obywatel). Celem wizyty byâo zorientowanie się, w jakiej mierze petlurowcy mogĊ liczyý na sympatię i wsparcie rzĊdu brytyjskiego. Chciaâ zapewne wykorzystaý pogorszenie stosunków brytyjsko-sowieckich na tle afery sowieckiej misji
handlowej „Arcos”, co nawet wzbudziâo spekulacje o moůliwym wybuchu wojny
pomiędzy obu krajami43. Brytyjczycy nie chcieli ujawnienia swoich kontaktów z emigracjĊ ukraiľskĊ, by nie pogarszaý, i tak napiętych, stosunków z MoskwĊ. Dlatego
polscy dyplomaci w Londynie na czele z áosiem oÞcjalnie z rezerwĊ odnieœli się
do tej sprawy, nadmieniajĊc jedynie w Foreign OfÞce o jego wizycie. áoœ oÞcjalnie
deklarowaâ, ůe RSS występuje w swoim osobistym imieniu i rzĊd polski nie ma z tym
nic wspólnego. KonÞdencjonalnie natomiast, w trakcie spotkaľ z pracownikami FO,
40 J.J. Bruski, J. Pisuliński, Polska dyplomacja wobec emigracji ukraińskiej. Nieznana instrukcja ministra

Augusta Zaleskiego z 1926 roku, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowej”, t. XXXIII, Warszawa 1998,
s. 159-168.
41 AAN, MSZ, sygn. 5315, Poselstwo RP w Bukareszcie do Warszawy, 24 II 1927, k. 52-53.
42 Andrzej A. Zięba błędnie podaje, że wizyta miała miejsce w roku 1926: A.A. Zięba, Lobbing dla, s. 252.
43 Instytut Polski i Muzeum im. Sikorskiego w Londynie, Ambasada RP w Londynie, sygn. A.12 P 12/4,
Łoś do ministra, 21 IV 1927, k. 2.
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wyraůaâ wobec nich pozytywnĊ opinię o Smal-Stockim (podobnie czyniâ to wspomniany polski attache wojskowy w WO) i przekonywaâ FO do przyjęcia obu goœci,
argumentujĊc, ůe naleůy utrzymywaý kontakty z ukraiľskĊ emigracjĊ, chociaůby w
celach informacyjnych i po to, by nie zwycięůyây wœród niej wpâywy niemieckie.
NiewĊtpliwie dyskretnemu wstawiennictwu áosia zawdzięczaâ Smal-Stocki przyjęcie
przez Gregory’iego oraz rozmowy z szefem Departamentu Centralnego Charlesem
M. Palairetem, referentem ds. rosyjskich Hamiltonem Gordonem i ds. polskich
Laurencem Collierem, a takůe w WO z gen. Charlesem i mjr Nesbittem. Jednakůe
brytyjskie ministerstwo wojny nie zdecydowaâo się na wspieranie dziaâaľ wywiadu URL na Ukrainie Sowieckiej. Przy okazji Smal-Stocki spotkaâ się z emigrantami
gruziľskimi. Rezultaty wizyty ograniczyây się jedynie do deklaracji urzędników War
OfÞce utrzymania kontaktu w celach informacyjnych44. Pomimo tego Hoâówko
pozytywnie oceniaâ rezultaty podróůy: sĊdzę, ůe pobyt ten okazaâ się korzystnym45.
Moůna przypuszczaý, ůe wpâyw na rezerwę Londynu wobec inicjatywy Smal-Stockiego miaâ artykuâ opublikowany przez niego przed wyjazdem w piâsudczykowskim organie „Gâos Prawdy” (numer z 9 kwietnia), w którym pisaâ o poparciu
Wielkiej Brytanii dla idei niepodlegâoœci Ukrainy. Warto zauwaůyý, ůe numer ten byâ
wydany od razu w trzech wersjach językowych (polskiej, francuskiej i ukraiľskiej) z
zamiarem nadania mu międzynarodowego rozgâosu46. Zbiegâo się to z poczĊtkiem
paryskiego procesu zabójcy Petlury, Szlomy (Samuela) Szwarcbarda, a zwâaszcza z
zerwaniem przez Londyn stosunków dyplomatycznych z ZSRR na tle afery „Arcosu”. W rezultacie wzmocniâo i nadaâo pozór prawdopodobieľstwa skrzętnie podsycanym przez propagandę sowieckĊ, spekulacjom o powstaniu antysowieckiego bloku
z udziaâem Polski i Wielkiej Brytanii, powodujĊc nawet interpelację w Izbie Gmin do
sekretarza stanu. Indagowany w tej sprawie przez Savery’iego Smal-Stocki tâumaczyâ
się, ůe piszĊc o poparciu brytyjskim dla niepodlegâoœci nie opieraâ się na ůadnej
deklaracji brytyjskiej, chciaâ tylko daý nadzieję i zachęciý rodaków do dziaâania. Dla
dyplomatów brytyjskich byâo to jednak przejawem awanturnictwa pozbawionego
skrupuâów polityka. Staâ się przez to osobĊ niewiarygodnĊ47. Niezraůony skromnymi efektami swoich londyľskich rozmów, Smal-Stocki poparâ szalony pomysâ
stworzenia oddziaâów zâoůonych z kanadyjskich Ukraiľców, sformuâowany przez
tamtejszego pastora Paula Cratha w liœcie do prezydenta Liwickiego. Próbowaâ zain44 APL, Archiwum Łosiów z Niemiec, sygn. 379, Łoś do Hołówki, 27 IV 1927, k. 6-8; ibidem, Łoś do

Hołówki, 28 IV 1927, k. 9-11; ibidem, Łoś do Hołówki, 27 V 1927, k. 12.

45 Ibidem, sygn. 366, Hołówko do Łosia, 17 V 1927, k. 25.
46 IPSM, Ambasada RP w Londynie, A.12 P 12/4, Naczelnik Wydziału Prasowego MSZ do poselstwa

polskiego w Londynie, 15 IV 1927, k. 1.
47 NA, FO, sygn. 371/12574, Roberts do A. Chamberlaina, 19 VII 1927, k. 224-224a; ibidem, M. Palairet
do Erskina, 4 VIII 1927, k. 237; T. Piszczkowski, Polska i Anglia 1914-1943 w świetle dokumentów dyplomatycznych, Londyn 1975, s. 318-319; M. Nowak-Kiełbikowa, Polska-Wielka Brytania w dobie zabiegów
o bezpieczeństwo w Europie 1923-1937, Warszawa 1989, s. 182; A.A. Zięba, Lobbing dla, s. 255-257, 290-291.
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teresowaý tym najpierw brytyjskiego attache wojskowego w Warszawie. KorzystajĊc
z nawiĊzanych kilka miesięcy wczeœniej kontaktów, napisaâ nawet w tej sprawie do
szefa wywiadu brytyjskiego pâk. Mc Gratha z War OfÞce. Jednakůe strona brytyjska
uznaâa tę inicjatywę za caâkowicie fantastycznĊ (zarówno WO jak i FO). Zbiegâo
się to z informacjami o wczeœniejszej deklaracji Smal-Stockiego z „Gâosu Prawdy”.
Wœciekây sekretarz stanu Austen Chamberlain nakazaâ zdâawiý wszelkĊ dyskusję o
tym i zawiadomiý Mc Gratha o nielojalnoœci profesora48.
Co ciekawe, nie oznaczaâo to jednak caâkowitego zerwania brytyjskich kontaktów
ze Smal-Stockim. Póâ roku póŭniej znowu rozmawiaâ z sekretarzem poselstwa brytyjskiego Leeperem, którego zapewniaâ o znaczĊcym postępie ruchu ukraiľskiego w
USRR. Miaâ teů oœwiadczyý, ůe Liwicki porozumiaâ się z WarszawĊ w kwestii przyszâych relacji pomiędzy oboma krajami po odzyskaniu przez Ukrainę niepodlegâoœci.
Polska miaâa scedowaý na rzecz Ukrainy Woâyľ, zachowujĊc Galicję WschodniĊ,
której nadano by jakĊœ formę autonomii. W zamian wâadze ukraiľskie zgodziâyby się
na odzyskanie zakâadów przemysâowych przez dawnych polskich wâaœcicieli oraz na
odszkodowanie dla byâych polskich wâaœcicieli ziemskich. Zapewniaâ równieů o œcisâych kontaktach z Kijowem, w którym ukraiľski ruch narodowy miaâ jakoby szybko
się rozwijaý. W tym samym czasie Leeper rozmawiaâ z Tadeuszem HoâówkĊ, który
w międzyczasie stanĊâ na czele Wydziaâu Wschodniego w MSZ. Ten ostatni przekonywaâ go o sile ruchu ukraiľskiego. W odpowiedzi kierownictwo FO podtrzymywaâo dotychczasowy dystans. OdwoâujĊc się do afery z artykuâem w „Gâosie Prawdy”
Palairet, w imieniu Chamberlaina, podkreœliâ, ůe Smal-Stocki postępuje nieuczciwie i
jest niewiarygodny49. Bliskoœý czasowa obu rozmów sugerowaâaby wspólne dziaâania Hoâówki i Smal-Stockiego. Jednakůe wkrótce po tej rozmowie Hoâówko zmieniâ
zdanie o naszym bohaterze. Uznaâ, ůe RSS na zbyt wiele sobie pozwala, gdyů będĊc
u niego z áosiem, domagaâ się wstawiennictwa u wâadz brytyjskich. Natomiast sam
Hoâówko wyraůaâ przekonanie (byâ moůe w rezultacie wspomnianej rozmowy z Leeperem), ůe Anglicy nie sĊ tymi, z którymi moůna w tej sprawie rozmawiaý50.
Niepowodzeniem zakoľczyây się teů próby pozyskania Czechosâowacji poprzez
jej posâa w Warszawie Vaclava Girsę, z którym wielokrotnie się spotykaâ, chociaů
48 NA, FO, sygn. 371/12574, Crath do Liwickiego, 6 IV 1927, k. 232-233; ibidem, Mc Grath do Charlesa
Ordego, 13 VII 1927, k. 220; ibidem, Orde do Mc Gratha, 15 VII 1927, k. 235; A.A. Zięba, Lobbing dla,
s. 255-258. Andrzej A. Zięba w ślad za Marią Nowak-Kiełbikową błędnie inicjatywę powołania legionu ze
wspomnianym wcześniejszym pobytem Smal-Stockiego w Londynie, w rzeczywistości jednak miała ona
miejsce kilka miesięcy później: ibidem, s. 252; por. M. Nowak-Kiełbikowa, op. cit., s. 182.
49 NA, FO, sygn. 371/13319, W. Erskine do A. Chamberlaina, 23 I 1928, dok. 192; ibidem, Chamberlain
do Leepera, 20 I 1928, dok. 204; por. A.A. Zięba, Lobbing dla, s. 257. Nie ma przekazów istnienia takiego
porozumienia w polskich źródłach i jest mało prawdopodobne, by doszło do niego. Być może jest to kolejna konfabulacja Smal-Stockiego.
50 APL, Archiwum Łosiów z Niemiec, sygn. 366, Hołówko do Łosia, 24 I 1928, k. 21; por. M. Nowak-Kiełbikowa, op. cit., s. 185.
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powoâywaâ się na rzekome poparcie ze strony Wielkiej Brytanii i Polski. Andrzej
A. Zięba zarzuca mu nielojalnoœý wobec Polaków, gdyů w kolejnych rozmowach
z czechosâowackim dyplomatĊ ujawniâ szczegóây wspóâpracy, równieů wojskowej,
Centrum Paľstwowego URL z wâadzami polskimi. ProwadzĊc dialog z GirsĊ, Smal-Stocki przekonywaâ równolegle Hoâówkę o zainteresowaniu Pragi niepodlegâoœciĊ
Ukrainy, zaœ Girsie zdradzaâ rzekome przygotowania polskie do powstania na Ukrainie, których faktycznie nie byâo. Ta swoista gra nie przyniosâa jednak powodzenia,
gdyů ůadna ze stron nie zamierzaâa udzieliý szerszego poparcia sprawie ukraiľskiej51.
Pomimo tych niepowodzeľ Smal-Stocki nadal byâ przyjmowany od Helsinek po
Londyn, co próbowaâ wykorzystaý dla realizacji polityki Centrum Paľstwowego URL
na uchodŭstwie52. Nie uszâo to uwagi Moskwie. SwoistĊ „pochwaâĊ” jego aktywnoœci
na tym polu niech będzie opinia sowieckiego agenta z 1933 r.: prawdopodobnie najbardziej niebezpieczny dziaâacz URL. Najbardziej utalentowany i majĊcy największe koneksje53.
Staraâ się bywaý przynajmniej raz w roku w Wielkiej Brytanii, gdzie m.in. wygâaszaâ
odczyty w prestiůowym Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zasâuůyâ
sobie na swoisty komplement od jednego z pracowników Foreign OfÞce, ůe jest najinteligentniejszym liderem ukraiľskim, jakiego ten znaâ54. Równie często bywaâ w
Niemczech, gdzie pozostaây mu liczne znajomoœci. Poza rozmowami z politykami
i wojskowymi miaâ tam odczyty o poâoůeniu mniejszoœci narodowych w ZSRR. W
czasie swoich licznych podróůy do Czechosâowacji, Rumunii, Niemiec czy Wielkiej
Brytanii RSS kontaktowaâ się z tamtejszymi przedstawicielami narodów nierosyjskich.
Warto podkreœliý, ůe spotykaâ się takůe z miejscowymi polskimi przedstawicielstwami
dyplomatycznymi, skâadaâ teů polskiemu MSZ sprawozdania z prowadzonych rozmów. Trudno jednakůe powiedzieý, na ile byâ w nich szczery. Polska dyplomacja,
zwâaszcza po zawarciu paktu o nieagresji z ZSRR w 1932 r., staraâa się nie ujawniaý
zwiĊzków z emigracyjnymi wâadzami URL, a więc teů ze Smal-Stockim, ograniczajĊc
się tylko do uwaůnego obserwowania jego dziaâalnoœci. Obawiano się nawet, ůe jego
zabiegi na gruncie brytyjskim wzbudzĊ tam wĊtpliwoœci co do polskiej polityki normalizacji stosunków z MoskwĊ i pogorszĊ relacje z tĊ ostatniĊ. Tym niemniej naczelnik Wydziaâu Wschodniego Tadeusz Schaetzel uwaůaâ za poůyteczne podtrzymywanie przez Smal-Stockiego raz do roku kontaktów z brytyjskimi koâami politycznymi,
pod warunkiem ograniczenia ich do spotkaľ z przedstawicielami brytyjskiego Sztabu
51 AAN, MSZ, sygn. 5702, Notatka z rozmowy Smal-Stockiego z Girsą, 5 I 1928, k. 46-48; K. Lewan-

dowski, op. cit., s. 284-286; J. Tomaszewski, Kwestia ukraińska w Polsce międzywojennej w czechosłowackich
raportach dyplomatycznych, „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1996, z. 3, s. 242; A.A. Zięba, Lobbing dla, s. 290-291.
52 W Londynie kontaktował się z Collierem: NA, FO, sygn. 371/17229, Collier do FO, 11 V 1933, k.
148-150; ibidem, sygn. 18320, Notatka Colliera, 24 V 1934, k. 300-302.
53 J.J. Bruski, Z dziejów, s. 155.
54 A.A. Zięba, Roman Smal-Stocki, s. 181.
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Generalnego i innymi staâymi rozmówcami. Czy wykorzystywano go wówczas do
jakichœ misji, jak sugerujĊ biografowie, nie sposób ustaliý z powodu braku takich przekazów w spuœciŭnie po polskiej dyplomacji. Byý moůe byây to tylko sondaůe55. Czy
byâ wówczas równieů wspóâpracownikiem polskiego wywiadu, jak twierdziâ nieůyjĊcy
juů Ryszard Torzecki, a więc, jak naleůy rozumieý, wypeâniaâ dlaľ jakieœ zadania, nie
udaâo się ustaliý56. W kaůdym razie uzyskaâ wparcie wâadz polskich w zabiegach o
zwiększenie funduszy (tzw. nansenowskich) przeznaczanych przez Ligę Narodów na
wsparcie ukraiľskich uchodŭców politycznych57. Wedâug Iwana Kedryna-Rudnyckiego miaâ uzyskaý w Watykanie przekazanie bazylianom klasztoru przy ul. Miodowej
w Warszawie58. Gorzej poszâo z próbami wykorzystania kontaktów do pozbycia się
opozycji wobec Centrum Paľstwowego URL, skupionej wokóâ pisma „Nemezida”,
czy do utworzenia placówki propagandowej URL na Rusi Podkarpackiej59.
Zachowaâa się relacja z jego rozmów m.in. z wiceministrem spraw zagranicznych Janem Szembekiem po wizycie w Niemczech. Smal-Stocki przekonywaâ w niej
wiceministra, ůe w sferach Trzeciej Rzeszy myœli się o podziale Rosji na paľstwa
narodowe i ůe w Auswärtiges Amt (ministerstwie spraw zagranicznych) rozumiejĊ
juů, iů nic nie moůna zrobiý w kwestii ukraiľskiej bez porozumienia z PolskĊ. Byâa
to, jak się wydaje, kolejna nadinterpretacja wypowiedzi rozmówców, bĊdŭ teů celowo
zostaâ wprowadzony w bâĊd. Zapewne strona niemiecka doskonale zdawaâa sobie
sprawę z tego, ůe przekaůe treœý rozmów Warszawie60. Prowadziâ takůe rozmowy z
przedstawicielami Japonii, zainteresowanej ruchem prometejskim61.
WracajĊc do pytania postawionego w tytule. To wâaœnie analityk polskiego wywiadu, jeszcze w 1931 r. nazwaâ go ukraiľskim Mazzarinim. Moůna to uznaý za uznanie
55 AAN, MSZ, sygn. 5321, Smal-Stocki do posła RP w Londynie Edwarda Raczyńskiego, 1 V 1935, k. 5;
ibidem, Poselstwo RP w Londynie do Naczelnika Wydziału PIII [Wschodniego] MSZ Tadeusza Schaetzla,
8 V 1935, k. 3-4; ibidem, Schaetzel do Raczyńskiego, VI 1935, k. 2; ibidem, Wicedyrektor Departamentu
Politycznego MSZ Tadeusz Kobylański do Lipskiego, 28 III 1936, k. 11; ibidem, sygn. 5297, Raczyński
do MSZ, 15 IV 1936, k. 335; ibidem, sygn. 5318, Raczyński do MSZ, 20 VI 1936, k. 288; ibidem, Relacja
z rozmów Smal-Stockiego w Londynie (20-26 VI 1936), k. 289. Por. B. Kомар, Концепція прометеїзму,
s. 221.
56 R. Torzecki, op. cit., s. 13, 61.
57 AAN, MSZ, sygn. 5321, Kobylański do przedstawiciela RP przy LN Tytusa Komarnickiego, III 1936,
k. 9.
58 I. Keдрин-Руднницький, op. cit., s. 34.
59 AAN, MSZ, sygn. 5321, List Smal-Stockiego, 19 VI 1936, k. 17-19; ibidem, Pro memoria Smal-Stockiego w sprawie Rusi Podkarpackiej, 24 X 1936, k. 44.
60 AAN, MSZ, sygn. 5322, Notatka z rozmowy wiceministra Szembeka ze Smal-Stockim, 17 XI 1938,
k. 28 (por. Diariusz i teki Jana Szembeka, t. IV (1938 r.), oprac. J. Zarański, Londyn 1972, s. 354-355, 358);
Lipski do Becka, 12 XI 1938 [w:] Diplomat in Berlin (1933-1939). Papers and memoires of Józef Lipski,
ambassador of Poland, ed. W. Jędrzejewicz, New York i London 1968, dok. 126, s. 462-465; R. Torzecki,
Kwestia ukraińska w polityce zagranicznej III Rzeszy (1933-1945), Warszawa 1972, s. 175.
61 B. Kомар, Концепція прометеїзму, s. 217.
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pozycji, zarazem swoisty hoâd dla umiejętnoœci politycznych naszego bohatera, ale
autorowi tych sâów chyba bardziej chodziâo o zdolnoœý do prowadzenia intryg. Dalej
bowiem stwierdzaâ, ůe prezydent Andrij Liwiýkyj uwaůany byâ za pionka w rękach
sprytnego ministra, który wisiaâ u rzĊdu, majĊc zapewnione dzięki temu stanowisko i
moůliwoœý prowadzenia polityki międzynarodowej. Miaâ byý jednak z tego powodu
niepopularny w œrodowisku byâych ůoânierzy petlurowskich62. Jak z tego wynika,
strona polska nie ufaâa mu do koľca. Tym niemniej nie cofnięto mu subsydiów, które
nawet w okresie kryzysu sięgaây 150 zâotych. Opinię tę podtrzymywaâ polski kontrwywiad równieů w okresie póŭniejszym. Zarzucaâ mu zbytniĊ sympatię do Niemców.
Zwracano uwagę, ůe nie byâ on lubiany w œrodowisku ukraiľskim, przytaczano gâosy
krytyki, ůe rzĊdzi się jak szara gęœ i usuwa ludzi porzĊdnych, a mu niewygodnych, jak
Oâeksandr áotocki63.
ReasumujĊc zarysowanĊ wyůej dziaâalnoœý Romana Smal-Stockiego, trudno jĊ
jednoznacznie oceniý. Lojalnie wspóâpracowaâ z Polakami przez caây okres międzywojenny, szczególnie intensywnie w latach 1924-1927. Rewanůowaâ się tym za
azyl i wsparcie dla sprawy ukraiľskiej. Wydaje się, ůe po niepowodzeniach prób
pozyskania Londynu dla idei prometejskich w Warszawie juů nie pokâadano w nim
takich nadziei, tym niemniej nadal go wspierano. NiewĊtpliwie byâ jednym z najlepiej ustosunkowanych dziaâaczy prometejskich, posiadajĊcym liczne znajomoœci w
koâach politycznych niemal caâej Europy. OceniajĊc go jednakůe tylko po rezultatach
jego poczynaľ, nie sposób podtrzymaý opinii o jakiœ wyjĊtkowych zdolnoœciach dyplomatycznych. Kolejne zabiegi, a nawet intrygi zmierzajĊce do pozyskania sojuszników dla sprawy ukraiľskiej speâzây na niczym. Moůna jednakůe skonstatowaý, ůe
w ówczesnych okolicznoœciach nawet osoba o talentach większych od Mazzariniego
nie byâaby w stanie przekonaý spoâecznoœci międzynarodowej do poparcia idei prometejskiej. Nie moůna natomiast nie doceniý informacyjnego znaczenia jego niestrudzonych zabiegów i wojaůy dla oœwietlenia œwiatu sytuacji nie tylko Ukraiľców,
ale równieů innych narodów ujarzmionych przez Sowietów.
Prof. Jan Pisuliľski – historyk, profesor nadzwyczajny Instytutu Historii Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Specjalizuje się w historii powszechnej po 1918 roku, w szczególnoœci stosunkach
polsko-ukraiľskich w XX w.

62 Opracowanie Ukraina, op. cit., k. 40.
63 IPSM, Sztab Generalny, A XII.24/120/140, Notatka: prof. Smal Stocki Roman, bd, k. 150.
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