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Od redaktora naczelnego

Szanowni Państwo,

Redakcji „Przeglądu Historyczno-Wojskowego” z trudem przyszłaby obo-
jętność wobec obchodzonej w tym roku setnej rocznicy jednej z najświet-
niejszych wiktorii polskiego oręża. Tryumfy pod Warszawą i nad Niemnem 
to część naszej narodowej tożsamości, a dzieje zmagań z bolszewicką nawałą 
były i są niewyczerpanym źródłem rozważań, dociekań i lekcji na przyszłość. 
W tej sytuacji od dłuższego czasu zastanawialiśmy się w jaki sposób redakcja 
jedynego polskiego periodyku dedykowanego dziejom historyczno-wojsko-
wym może uhonorować Bohaterów sprzed stulecia. W kierowanym prze-
ze mnie gremium ścierały się różne idee i pomysły, nieraz bardzo śmiałe. 
Chcieliśmy bowiem mieć pewność, że przygotowany przez nas tom stanowić 
będzie istotną wartość dodaną, a nie jedynie powielać znane od lat narracje 
dotyczące wojny polsko-bolszewickiej. Świadomi dekad zaniedbań w bada-
niach nad zagadnieniem, szczególnie w okresie PRL, a mając na uwadze wy-
siłek podejmowany w tej materii przez wielu zasłużonych badaczy, mieliśmy 
intencję stworzenia numeru jak najbardziej ambitnego pod względem zakre-
su podejmowanych zagadnień. Najdalsze plany sięgały także umiędzynaro-
dowienia wyników prac zgromadzonych przez nas Autorów, tak by w setną 
rocznicę zwycięstwa pochwalić się nim także światu. Realia wciąż trwającej 
pandemii zmusiły nas do pewnego ograniczenia zamiarów, jednak z dumą 
mogę zadeklarować oddawany w Państwa ręce tom poświęcony rocznicy 
bitwy warszawskiej w pełni spełnia nasze oczekiwania.

Treść nr 3/2020 jest w pełni zasługą wspólnych wysiłków i talentów gru-
py złożonej z historyków różnej generacji: zasłużonych luminarzy nauki 
i młodych badaczy. Razem udało im się stworzyć materiał spójny, a zara-
zem interesujący pod względem treści. Jak już wspomniano, nie chcieliśmy 
by rocznica 1920 roku została uczczona w formie prostej akademii ku czci, 
lecz raczej stanowiła istotny krok w rozumieniu doniosłości opisywanych 
wydarzeń dla dziejów naszego państwa i narodu. Tego wymaga w naszych 



oczach zarówno pamięć o zwycięstwie, jak i zwykła naukowa rzetelność. 
Stąd na łamach nr 3/2020 PHW nie znajdziecie Państwo typowych tematów 
dotyczących działań wojennych czy wielokrotnie eksploatowanych wątków 
obejmujących poszczególne etapy wojny. Naszą ideą było wpisanie wydarzeń 
sprzed stulecia w szerszy kontekst i pokazanie wojny w jej holistycznym wy-
miarze: społecznym, gospodarczym, technicznym i międzynarodowym. Jest 
to zgodne z naszym przekonaniem o tym, że historia wojen i wojskowości 
jest częścią historii społecznej, a sensu largo nie powinna być ograniczana 
jedynie do dziejów operacji wojskowych.

Stąd prezentowany tom otwiera rozprawa Janusza Odziemkowskiego 
poświęcona problemowi organizacji ewakuacji ludzi i mienia w obliczu od-
wrotu Wojska Polskiego w 1920 r. Komunikacja, zabezpieczenie transpor-
tu na tyłach, wszystko to należy do często pomijanych „nerwów” wojny, 
a od skutecznego przebiegu odwrotu często zależy jakość przegrupowania 
ocalonych sił. Z tego zadania, mimo obiektywnych trudności, służby II RP 
wywiązały się w sposób umożliwiający później skuteczną realizację śmiałych 
zamysłów operacyjnych. Tekst Leszka Kani porusza natomiast trudny pro-
blem mobilizacji obywateli budowanego dopiero państwa do celów wojny. 
Tematy identyfikacji ludności wiejskiej z nową Ojczyzną, stosunku ludności 
pochodzenia żydowskiego do służby w armii, to zagadnienia kontrowersyjne, 
jednak wymagające zasygnalizowania celem ożywienia stanu wiedzy o trud-
nej historii. Ogrom wyzwań w tej materii podkreśla przy tym jak wielkim 
w istocie sukcesem była bitwa stoczona pod Warszawą. Materiał przygotowa-
ny przez Mariusza Niestrawskiego ilustruje wpływ techniki udoskonalonej 
podczas I wojny światowej na prowadzenie działań. Użycie lotnictwa, uczy-
nienie z przestworzy nowego wymiaru pola walki, stanowiły zapowiedź roli 
jaką panowanie w powietrzu miało odegrać w konfliktach przyszłości, a jak 
słusznie zauważył Autor, część wyciągniętych w 1920 r. wniosków mogła za-
ważyć na kierunkach rozwoju tej broni w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Marek Kozubel wprowadza nas swym tekstem w trudne realia organizacji 
pod polskimi auspicjami sił zbrojnych naszych ukraińskich sojuszników. 
Zaprezentowane przez niego dzieje jednej z dywizji Ukraińskiej Republi-
ki Ludowej dowodzą jak wielkim wyzwaniem było przejęcie przez stronę 
polską roli patrona narodów ościennych w dziele realizacji idei „promete-
izmu”. Potencjał partnerów był bowiem w tej wojnie bardzo ograniczony 
i utrudniał podejmowanie śmiałych zamierzeń. Tym mocniej na uznanie 
zasługują niektóre ryzykowne, ale odważne decyzje władz odradzającej się 
Rzeczypospolitej. W tym też duchu warto zapoznać się z obecną w tomie 
recenzją, również pióra Kozubela. Wreszcie, artykuł Macieja Pieńkowskiego 
przypomina o aspekcie często nie dość podkreślanym w histografii wojny 
polsko-bolszewickiej. Mowa tu o stale wiszącym nad Warszawą mieczu Da-
moklesa w postaci niemieckiej interwencji. Choć faktycznie z początkiem 



roku 1920 zagrożenie w tej materii znacząco zmalało, nie należy ulegać 
wrażeniu płynącemu ze znajomości biegu dziejów. Groźba niemiecka była 
stale obecna w polskich kalkulacjach, a jak ogromnym wyzwaniem byłoby 
stawienie jej czoła, pokazuje obecny w tomie tekst.

Mamy nadzieję, że prezentowane treści spotkają się z Państwa życzli-
wym odbiorem. Redakcja zdaje sobie sprawę, że tom nie zadowoli w pełni 
każdego, taki jest jednak los wszystkich przygotowywanych przez nas nu-
merów. Mamy jednak nadzieję, że powaga rocznicy i jakość tekstów współ-
grają ze sobą na tyle, że po kontakcie z trzecim z tegorocznych numerów 
Przeglądu, pozostaną u Państwa wyłącznie pozytywne wrażenia.

dr Jacek Jędrysiak


