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Obecnie Jan2 Christiaan Smuts (1870�1950) nale¿y do nieco
zapomnianych postaci, chocia¿ jeszcze kilka dekad temu podkre�la-
no jego zas³ugi dla kraju, kontynentu afrykañskiego i �wiata.
W wielu encyklopediach, s³ownikach czy leksykonach mo¿na o nim
przeczytaæ: Jan Christiaan Smuts � wybitny polityk, polityk �wiato-
wego formatu, m¹¿ stanu, wybitny dowódca i organizator wojskowy.
Okre�lenia te s¹ jak najbardziej adekwatne do osi¹gniêæ J. Smutsa.
Poza tym dodaje siê jego zas³ugi na polu filozofii oraz ekologii
i botaniki. W biogramach w kontek�cie dzia³alno�ci J. Smutsa nie-
jednokrotnie padaj¹ zwroty: �pierwszy�, �jedyny�, �twórca�, �za³o¿y-
ciel� czy �wspó³za³o¿yciel�, i to tak¿e w skali �wiatowej.

J. Smuts posiada³ cechy wybitnego przywódcy, które pokazywa³ nie
tylko na niwie krajowej, ale tak¿e, a mo¿e przede wszystkim na arenie
miêdzynarodowej. Jedn¹ z wielu egzemplifikacji tej tezy mo¿e byæ udzia³
J. Smutsa w konferencji pokojowej w Pary¿u w 1919 roku.

1 W artykule skupiono siê przede wszystkim na aktywno�ci J. Smutsa pod-
czas konferencji pokojowej w Pary¿u w 1919 roku oraz tworzeniu Ligi Narodów.

2 W niektórych publikacjach polskich autorów niew³a�ciwie podaje siê imiê
Smutsa jako Ian lub John, m.in.: J. Karski, Wielkie mocarstwa a Polska (Od
Wersalu do Wrze�nia), Warszawa 1987, s. 12; S. Sierpowski, Powstanie i zasady
dzia³ania Ligi Narodów, w: Traktat Wersalski z perspektywy 70 lat, pod red.
V. Sobczak, P. Czajkowskiego, Warszawa 1989, s. 31.
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Swoj¹ pozycjê i powa¿anie w�ród przywódców najpotê¿niejszych
pañstw ówczesnego �wiata, a zw³aszcza w�ród Brytyjczyków na
konferencji pokojowej w Pary¿u zawdziêcza³ wcze�niejszej aktywno-
�ci w Afryce i Europie. J. Smuts by³ doradc¹ prawnym brytyjskiego
polityka (premiera Kolonii Przyl¹dkowej) i finansisty Cecila Rhodesa
(1895�1896)3; zas³u¿y³ siê w wojnie angielsko-burskiej (1899�1902)4;
prowadzi³ rozmowy dotycz¹ce zawarcia pokoju � traktat z Vereeni-
ging (31.05.1899)5; przekona³ brytyjskiego premiera Sir Henry Camp-
bell-Bannermana i jego gabinet do nadania burskiemu Transwalowi
pe³nej autonomii; okaza³ siê efektywnym politykiem jako minister
edukacji i minister kolonii Transwalu; nale¿a³ do orêdowników zjed-
noczenia Afryki Po³udniowej w jeden organizm pañstwowy (wów-
czas sk³adaj¹cej siê z: Kolonii Przyl¹dkowej, Natalu, Transwalu
i Wolnego Pañstwa Oranje) i zdo³a³ wypracowaæ rozwi¹zanie kom-
promisowe, które da³o w 1910 roku pocz¹tek Unii Po³udniowej Afry-
ki6, oraz okaza³ zdolno�ci polityczne jako minister nowego pañstwa7.

3 Na skutek nieudanego Rajdu Jamesona w 1896 roku, którego celem by³o
podporz¹dkowanie Wielkiej Brytanii republik burskich, J. Smuts zerwa³ wspó³-
pracê z C. Rhodesem, zob. szerzej: J.G. Lockhart, C.M. Woodhouse, Rhodes: the
Colossus of Southern Africa, London 1963, s. 292�302, 314, 316, 319; E. Packen-
ham, Jamesom�s Raid, London 1960, passim.

4 J. Smuts w rz¹dzie prezydenta Transwalu Paula Krugera pocz¹tkowo
w czasie wojny odpowiada³ za propagandê, logistykê oraz kontakty z genera³ami
i dyplomatami. Po wkroczeniu Brytyjczyków do Transwalu nadzorowa³ ewakuacjê
rezerw z³ota z Pretorii, a nastêpnie stan¹³ na czele burskich oddzia³ów partyzanc-
kich. Ws³awi³ siê rajdami w g³¹b terenów zajêtych przez Brytyjczyków.

5 Chodzi przede wszystkim o rozmowy J. Smutsa z Lordem Kitchenerem
oraz jego argumentacje zakoñczenia wojny skierowane do burskich dowódców
wojskowych.

6 Koncepcja zjednoczenia Afryki Po³udniowej J. Smutsa oparta by³a na
w³adzy scentralizowanej oraz powszechnych wyborach (prawo g³osu mia³o byæ
przyznane kobietom, wielu Azjatom, a nawet Afrykanom) oraz angielskim jako
jêzyku urzêdowym. Ostatecznie zmodyfikowany projekt konstytucji Unii Po³u-
dniowej Afryki autorstwa J. Smutsa zosta³ ratyfikowany przez w³adze czterech
brytyjskich kolonii w Afryce Po³udniowej, przeg³osowany w brytyjskim parla-
mencie, a nastêpnie podpisany przez króla Edwarda VII w grudniu 1909 roku.

7 J. Smuts by³, po premierze Louisie Botha, politykiem nr 2, otrzyma³ tekê
trzech kluczowych ministerstw: spraw wewnêtrznych, kopalñ i obrony. W 1912
roku przesta³ byæ ministrem spraw wewnêtrznych i zosta³ ministrem finansów.
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Na pocz¹tku I wojny �wiatowej J. Smuts opowiedzia³ siê po
stronie Wielkiej Brytanii i utworzy³ Po³udniowoafrykañskie Si³y
Zbrojne (South African Defence Force); st³umi³ rebeliê pp³ka Ma-
nie�ego Maritza i dowodzi³ armi¹ po³udniowoafrykañsk¹, zajmuj¹c
niemieck¹ koloniê Afrykê Po³udniowo-Zachodni¹ (Süd West Afrika),
a nastêpnie bra³ udzia³ w walkach z si³ami niemieckimi w Afryce
Wschodniej, dowodz¹c armi¹ brytyjsk¹8 . Przede wszystkim jednak
J. Smuts najbardziej znany by³ z aktywno�ci podczas I wojny �wia-
towej jako cz³onek 5-osobowego brytyjskiego Imperialnego Gabinetu
Wojennego (marzec 1917 roku � grudzieñ 1918 roku/styczeñ 1919
roku)9. J. Smuts odgrywa³ w nim rolê wiod¹c¹10. W 1917 roku zosta³
mianowany ministrem lotnictwa w Gabinecie Wojennym, a D. Lloyd
George nazwa³ J. Smutsa �ojcem� Royal Air Force. W koñcu wojny
J. Smuts zdoby³ wielk¹ reputacjê jako ¿o³nierz i m¹¿ stanu.

* * *

J. Smuts formalnie na konferencji pokojowej w Pary¿u by³ ofi-
cjalnym delegatem Unii Po³udniowej Afryki11 . Tym niemniej zajmo-
wa³ stanowisko nie tylko w sprawach po³udniowoafrykañskich12.

8 E.A. Walker, A History of South Africa, Oxford 1941, s. 565; B.J. Lieben-
berg, Botha and Smuts in Power 1910�1924, w: 500 Years. A History of South
Africa, ed. by C.F.J. Muller, Cape Town 1988, s. 403�405; S.B. Spies, Unity and
Disunity, 1910�1924, w: An Illustrated History of South Africa, ed. by T. Came-
ron, S.B. Spies, Cape Town 1988, s. 238�239.

9 Cz³onkiem tego gabinetu J. Smuts zosta³ na zaproszenie brytyjskiego
premiera Davida Lloyda George�a.

10 E.S. Munger, Notes on the Formation of South African Foreign Policy,
Pasadena 1965, s. 13.

11 S. Bonsal, Suitors and Suppliants. The Little Nations of Versailles, New
York 1969, s. 285�286.

12 W artykule zrezygnowano z przedstawienia stanowiska J. Smutsa wobec
spraw polskich. J. Smuts nie uczestniczy³ bezpo�rednio w pracach komisji zajmu-
j¹cych siê sprawami polskimi, jednak¿e od stycznia do czerwca 1919 roku podczas
trwania konferencji pokojowej w Pary¿u wielokrotnie wyra¿a³ na ten temat opi-
nie. Jednym z podstawowych materia³ów �ród³owych do analizowania stosunku
J. Smutsa do sprawy polskiej s¹ jego listy, por. Selections from the Smuts Papers,
ed. by W.K. Hancock, J. van der Poel, Vol. 1-6, Cambridge 1966�1973.
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Diagnozowa³ ówczesn¹ sytuacjê polityczn¹ i wskazywa³ na nadcho-
dz¹ce niebezpieczeñstwa, w tym zwi¹zane z traktatem pokojowym.
Zalicza siê go g³ównych architektów powo³ania do ¿ycia pierwszej
ogólno�wiatowej organizacji miêdzynarodowej Ligi Narodów.

Jako jeden z nielicznych polityków afrykañskich interesowa³ siê
sytuacj¹ polityczn¹ na �wiecie, a zw³aszcza w Europie13. Jeszcze
przed zakoñczeniem wojny jako cz³onek Imperialnego Gabinetu
Wojennego popar³ memorandum Leopolda Stenneta Amery�ego
� dotycz¹ce warunków przysz³ego traktatu pokojowego14. Bezpie-
czeñstwo imperium brytyjskiego mia³o siê opieraæ na zasadzie przy-
znania niepodleg³o�ci ma³ym pañstwom w Europie z w¹skim dostê-
pem do morza oraz utrzymania rozs¹dnej równowagi si³ w Europie.

W przemówieniu wyg³oszonym w Glasgow w dniu 17 czerwca
1918 roku potêpi³ zarówno pacyfistów, jak i zwolenników totalnego
zwyciêstwa nad Niemcami15. Zdaniem J. Smutsa zachodni alianci

W polskiej literaturze przedmiotu (krajowej i emigracyjnej) J. Smuts pod-
dany zosta³ ostrej krytyce, g³ównie za negatywn¹ ocenê polskich postulatów
terytorialnych oraz wed³ug polskich autorów za probrytyjskie i proniemieckie
stanowisko, zob. R. Dmowski, Polityka polska i odbudowanie pañstwa polskiego.
Z dodaniem memorja³u �Zagadnienia �rodkowo- i Wschodnio-europejskie� i in-
nych dokumentów polityki polskiej z lat 1914�1919, Warszawa 1925, s. 470;
M. Nowak-Kie³bikowa, Polska - Wielka Brytania w latach 1918�1923. Kszta³to-
wanie siê stosunków politycznych, Warszawa 1975, s. 70�71; T. Komarnicki,
Rebirth of the Polish Republic. A Study in the Diplomatic of Europe 1914�1920,
London 1957, s. 14, 124, 290�291, 325; J.R. Wêdrowski, Stany Zjednoczone
a odrodzenie Polski. Polityka Stanów Zjednoczonych wobec sprawy polskiej
i Polski w latach 1916�1919, Wroc³aw � Warszawa � Kraków � Gdañsk 1980,
s. 171.

Nasuwa siê tutaj pytanie, czy np. krytykowanie koncepcji Polski prawie
�od morza do morza� by³o aktem antypolskim, czy te¿ oznak¹ realizmu oraz
trosk¹ o trwa³y pokój w Europie �rodkowo-wschodniej.

13 Wskazuje na to analiza przemówieñ J. Smutsa, który w zasadzie jako
jedyny polityk po³udniowoafrykañski by³ bezpo�rednio zaanga¿owany w wyda-
rzenia w Europie w czasie I wojny �wiatowej, zob. J.C. Smuts, War-Time Spe-
eches, London 1917.

14 L.S. Amery, My Political Life, Vol. 2, London 1953, s. 103�105.
15 E.M. Meyntjes, Suid-Afrika en die vrede van Versailles, Magister Ar-

tium, die Fakulteit Lettere en Wysbegeerte, die Potchefstroomse Universiteit
1973, s. 88�89.
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powinni u¿yæ dyplomacji i innych �rodków bêd¹cych w dyspozycji,
aby doprowadziæ do zwyciêskiego koñca wojny16: �Najwa¿niejsze cele
uk³adu pokojowego bêd¹ zagwarantowane nie tylko przez walecz-
no�æ naszych armii, ale przez broñ naszej dyplomacji kiedy czas
dojrzeje do zawarcia satysfakcjonuj¹cego pokoju przez aliantów�17.

Swoje stanowisko w tej kwestii potwierdzi³ J. Smuts w doku-
mentach przedstawionych Gabinetowi z 23 i 24 pa�dziernika 1918
roku18. Natomiast w memorandum z 29 pa�dziernika tego¿ roku
dokona³ po raz kolejny analizy ówczesnej sytuacji militarno-politycz-
nej w Europie. Zaj¹³ stanowisko wobec przysz³o�ci Starego Konty-
nentu, a zw³aszcza Europy �rodkowowschodniej: �Istnieje powa¿ne
niebezpieczeñstwo, ¿e z³y, ale mniej lub wiêcej uporz¹dkowany przed-
wojenny system polityczny w Europie ust¹pi miejsca dzikiemu nie-
³adowi �cieraj¹cych siê i zwalczaj¹cych siê fragmentów pañstwo-
wych [...]. Co siê stanie, je�li � jak to siê teraz wydaje prawdopodob-
ne � Austria [Austro-Wêgry � A.¯.] za³amie siê i stanie siê »Ba³ka-
nami« na jeszcze wiêksz¹ skalê? Wraz z utworzeniem »niepodleg³ej«
Polski powstanie tam ³añcuch sk³óconych fragmentów w poprzek
Europy od Finlandii na pó³nocy do Turcji na po³udniu. ¯adna Liga
Narodów nie mog³aby liczyæ na zapobie¿enie w przysz³o�ci dzikiemu
zwalczaniu siê tych tak zwanych wolnych narodów�19. Zadawa³ py-
tanie, czy rozpad Austro-Wêgier doprowadzi do �ba³kanizacji� na
szerok¹ skalê w tej czê�ci Europy?20

16 Inny pogl¹d na ten temat przedstawia J. Krasuski: �[...] Lloyd George,
marsza³ek Haig i genera³ Smuts przeceniali wtedy (listopad 1918 r. � A.¯.)
mo¿liwo�ci Niemców stawiania dalszego oporu�, zob. J. Krasuski, Liga Narodów
w kszta³towaniu stosunków polsko-niemieckich, w: Problem polsko-niemiecki
w traktacie wersalskim, pod red. J. Pajewskiego, przy wspó³udziale J. Krasu-
skiego, G. Labudy, K. Piwarskiego, Poznañ 1963, s. 177.

17 K.F. Nowak, The Collapse of Central Europe, London 1924, s. 329.
18 D. Lloyd George, War Memoirs, Vol. 6, London 1937, s. 3306�3307.
19 Ibidem, s. 3307�3308.
20 H.I. Nelson, Land and Power. British and Allied Policy on Germany�s

Frontiers 1916�1919, London � Toronto 1963, s. 70.
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* * *

Ju¿ podczas pierwszej sesji plenarnej konferencji (18 stycznia)
J. Smutsa zaniepokoi³ ton przemówienia prezydenta Francji Ray-
monda Poincaré, który wed³ug niego zamiast kierowaæ siê wielko-
duszno�ci¹ wobec pokonanych, nawo³ywa³ do przyk³adnego ukara-
nia ich za zbrodnie przeciwko aliantom21.

W trakcie obrad konferencji J. Smuts ostro krytykowa³ Radê
Najwy¿sz¹ za to, ¿e zajmowa³a siê objawami europejskiego nie³adu
bez diagnozowania tych problemów. Wed³ug niego najwy¿szym orga-
nom konferencji brakowa³o w dzia³aniu my�li przewodniej, gdy tym-
czasem nowo wskrzeszonym pañstwom Europy �rodkowowschodniej
dano mo¿liwo�æ wysuwania ¿¹dañ terytorialnych w formie pisem-
nych memorandów lub s³ownych wypowiedzi. W ten sposób komisje
konferencji pogr¹¿y³y siê w zawi³ych i pogmatwanych detalach,
z których mia³a wy³oniæ siê przysz³a mapa granic Europy, za� sam
traktat przyjmowa³ kszta³t zbitki kawa³ków pozbawionych jakiejkol-
wiek zasadniczej koncepcji22.

W koñcowej fazie konferencji J. Smuts, konstruuj¹c koncepcjê
przysz³ego pokoju �wiatowego, nawo³ywa³ do wspó³pracy nad odbu-
dow¹ zrujnowanego �wiata: �Jeste�my �wiadkami upadku ca³ego
systemu politycznego i ekonomicznego w Europie �rodkowej i Wschod-
niej. Panuje tam bezrobocie, g³ód, anarchia, wojna, choroby i roz-
pacz�23. Stwierdza³, ¿e Rosja ju¿ wkroczy³a w stadium wyczerpania
i upadku, i ¿e istnieje powa¿ne niebezpieczeñstwo, ¿e reszta Europy
pod¹¿y w tym kierunku.

21 K. Ingham, Jan Christiaan Smuts. The Conscience of a South African,
London 1986, s. 102.

22 W.K. Hancock, Smuts. The Sanguine Years 1870�1919, Cambridge 1962,
s. 509.

23 Bloemfontein � General Smuts� Messages to the Empire, London [b.r.w.],
s. 10.
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J. Smuts nale¿a³ do zwolenników porozumienia siê z Rosj¹24.
Tym niemniej ju¿ w pa�dzierniku 1918 roku sk³ania³ siê do tezy, ¿e
bolszewizm jest niebezpieczeñstwem dla ca³ego �wiata25. Dla
J. Smutsa bolszewizm by³ tak¿e chorob¹, która wynik³a z okrucieñstw
i cierpieñ wojny26, dostrzega³, szczególnie w okresie pó�niejszym, gro�bê
jak¹ stanowi³a bolszewicka Rosja dla Europy. S¹dzi siê, ¿e �nawet
jego uzasadnienia stanowiska wobec Niemiec w du¿ym stopniu opie-
ra³y siê na strachu przed Moskw¹�27. Jednak¿e pod koniec trwania
konferencji uwa¿a³, ¿e nale¿y znie�æ blokadê wobec Rosji Radzieckiej,
zastosowaæ politykê przyjaznej neutralno�ci, traktowaæ ten kraj jako
bezstronnego, ¿yczliwego przyjaciela i pomocnika, a nie jak wojskowe-
go i politycznego adherenta. W kontek�cie przysz³ych bezpo�rednich
kontaktów imperium brytyjskiego z Rosj¹ zaleca³, aby �daæ jej czas
i okazaæ sympatiê, i czekaæ na wyniki jej rekonwalescencji�28.

* * *

Dla J. Smutsa warunki, na jakich Niemcy mia³y podpisaæ pokój,
wykazywa³y pewn¹ analogiê do traktatu pokojowego zawartego
miêdzy republikami burskimi: Transwalem i Wolnym Pañstwem
Oranje a Wielk¹ Brytani¹ w Vereeniging 31 maja 1902 roku, kiedy
to Burowie �stracili wszystko o co walczyli�29. J. Smuts by³ jednym

24 Rosja cieszy³a siê w spo³eczno�ci burskiej/afrykanerskiej du¿¹ sympati¹,
gdy¿ podczas wojny angielsko-burskiej (1899�1902) udziela³a czynnego i moral-
nego poparcia walcz¹cym o swoj¹ niepodleg³o�æ republikom burskim: Transwa-
lowi i Wolnemu Pañstwu Oranje, zob. S. Izdenowa, A Few Months with the
Boers. The War Reminiscences of Russian Nursing Sister, Johannesburg 1977;
E. Kandyba-Foxcroft, Russia and the Anglo-Boer War 1899�1902, Roodeport 1981.

25 A.J. Mayer, Politics and Diplomacy of Peacemaking. Containment and
Countrrevolution at Versailles 1918�1919, London 1968, s. 309.

26 K. Ingham, op. cit., s. 107.
27 S.G. Millin, General Smuts, Vol. 2, London 1936, s. 200.
28 A History of the Peace Conference in Paris. Published under the auspices

of the Institute of International Affairs, ed. by H.W.V. Temperley, Vol. 3, Lon-
don 1920, s. 74.

29 J. Meintjes, General Louis Botha. A Biography, London 1970, s. 29.
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z sygnatariuszy tego traktatu ze strony burskiej. Burowie (od 1910
roku oficjalna nazwa Afrykanerzy) zmuszeni zostali wówczas do bez-
warunkowej kapitulacji, ale nigdy nie pogodzili siê z narzuconym
przez Brytyjczyków pokojem. J. Smutsowi obca by³a koncepcja total-
nego zwyciêstwa militarnego i ekonomicznego nad Niemcami i za-
warcia z nimi traktatu pokojowego o podobnym charakterze.

J. Smuts za podstawowy b³¹d traktatu uwa¿a³ fakt dopuszcze-
nia do takich ustaleñ, które spycha³y Niemcy na pozycje �trwa³ej
pora¿ki� (durable defeat)30. By³ przekonany, ¿e �wspania³omy�lne
traktowanie Niemiec powinno byæ ¿ywotnym czynnikiem przysz³ej
odbudowy ludzkiej cywilizacji�, ¿e nale¿y traktowaæ pokonanego ze
�wspó³czuciem i umiarkowaniem�. Zastrze¿enia J. Smutsa by³y na
tyle powa¿ne, ¿e nie chcia³ podpisaæ (telegram do gen. L. Bothy
z dn. 21 czerwca 1919 roku) jak to okre�li³ �haniebnego� traktatu31.
Nazwa³ te¿ traktat �ostatnim echem wojny�32. By³ zdecydowany
zrezygnowaæ z cz³onkostwa w delegacji po³udniowoafrykañskiej na
konferencjê i ust¹piæ ze stanowiska ministra obrony, aby rozpocz¹æ
miêdzynarodow¹ kampaniê na rzecz rewizji Traktatu Wersalskiego.

W podobnym tonie J. Smuts pisa³ do ¿ony: �To jest przera¿aj¹cy
dokument, ani traktat pokojowy ani traktat wojenny. Zadrêczam
sumienie my�l¹ o podpisaniu takiego dokumentu. W oparciu o ten
traktat sytuacja w Europie stanie siê nie do zniesienia, i musi
wybuchn¹æ rewolucja, lub znowu, we w³a�ciwym czasie, eksplozja
przechodz¹ca w wojnê. Niemcy zosta³y tak potraktowane jak my nie
potraktowaliby�my nawet Afrykanów (kaffir nation)�33.

J. Smuts mia³ w¹tpliwo�ci, czy Niemcy podpisz¹ Traktat Wer-
salski i obawia³ siê, ¿e w razie odmowy wznowiona zostanie blokada

30 Wed³ug relacji H. Nicolsona (uczestnika konferencji) J. Smuts w ten
sposób mia³ okre�liæ podpisanie Traktatu Wersalskiego, zob. H. Nicolson, Peace-
making 1919, London 1964, s. 210.

31 J. Meintjes, op. cit., s. 298.
32 Selections from the Smuts Papers..., Vol. 4, No. 1039, s. 252, J.C. Smuts

� C.P. Scott, 26.06.1919.
33 W.K. Hancock, op. cit., s. 524.
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morska Niemiec przez Royal Navy, co poci¹gnie za sob¹ klêskê g³o-
du milionów ludzi, za� gen. Ferdinand Foch wznowi marsz na Ber-
lin. Nie wierzy³, aby kary na³o¿one na Niemcy lub �rodki ostro¿no�ci
zastosowane przeciwko Niemcom mog³y okazaæ siê skuteczne
w d³ugim okresie czasu: �Niemcy wcze�niej, czy pó�niej bêd¹ chcia³y
oswobodziæ siê z nich i bêd¹ d¹¿y³y do zemsty, która zostanie skie-
rowana na pañstwa utworzone kosztem Niemiec�34 .

Swój stosunek do ustaleñ konferencji pokojowej w Pary¿u
J. Smuts zawar³ tak¿e w li�cie do D. Lloyda George�a z 22 maja
1919 roku, zwanego te¿ memoria³em (kopia listu zosta³a przekazana
W. Wilsonowi)35. Wed³ug J. Smutsa, poza d³ug¹ okupacj¹ zdemilita-
ryzowanej strefy Renu: �»nieuzasadnione powiêkszenie Polski«36 jest
»kardynalnym b³êdem politycznym, który zem�ci siê jeszcze w histo-
rii«. Zarówno Niemcy jak i Rosja bêd¹ znów wielkimi mocarstwami
i wt³oczona miêdzy nie Polska mo¿e prosperowaæ tylko przy ich
dobrej woli. [�] Za kardynalne b³êdy uwa¿a³ »okupacjê Renu«
i »o tyle znaczniejsze powiêkszenie Polski, ni¿eli planowano w czasie
wojny«. Wzywa³ w imieniu przysz³ego pokoju w Europie do naprawy
tych b³êdów »dopóki nie jest za pó�no«�37. Oprócz korekty granicy
polsko-niemieckiej J. Smuts domaga³ siê uwzglêdnienia w przysz³ym
traktacie prawa Niemiec do Zag³êbia Saary38.

J. Smuts zaatakowa³ równie¿ ustalenia traktatu dotycz¹ce repa-
racji artyku³ów ¿ywno�ciowych, ograniczeñ potencja³u niemieckich
si³ l¹dowych i powietrznych, a tak¿e artyku³y o miêdzynarodowym

34 Ibidem, s. 511.
35 R. Bierzanek, Pañstwo polskie w politycznych koncepcjach mocarstw za-

chodnich 1917�1919, Warszawa 1964, s. 78.
36 J. Smutsowi chodzi³o tutaj o aspekt historyczno-narodowo�ciowy impli-

kuj¹cy w przysz³o�ci sytuacjê polityczn¹ w Polsce: �[...] Nowa Polska obejmowaæ
bêdzie miliony Niemców (i Rosjan) i okrêgi z ludno�ci¹ niemieck¹ (i rosyjsk¹)
albo te¿ takie, które przez d³ugie okresy stanowi³y czê�æ Niemiec (albo Rosji),
por. Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Pary¿u w 1919 r. Dokumenty
i materia³y, t. 1, Warszawa 1965, s. 185�186.

37 R. Bierzanek, Pañstwo polskie..., s. 78.
38 S.G. Millin,op. cit., s. 210.
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statusie rzek i linii kolejowych w Niemczech. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem warunków traktatu domaga³ siê przedyskutowa-
nia ich bezpo�rednio z delegacj¹ niemieck¹. Apelowa³ do G. Lloyda
George�a, aby problem niemiecki potraktowaæ bardzo ostro¿nie: �Je-
stem bardzo zaniepokojony, nie tylko tym, ¿e Niemcy powinny pod-
pisaæ uczciwy i dobry traktat pokojowy, ale tak¿e tym, ¿e przez
wzgl¹d na przysz³o�æ nie powinni oni podpisywaæ traktatu jedynie
pod gro�b¹ naszych bagnetów [...]. Traktat nie powinien umo¿liwiaæ
jego moralnego odrzucenia przez niemieckie spo³eczeñstwo w przy-
sz³o�ci [...], powinni�my o ile to mo¿liwe wspó³pracowaæ z delegata-
mi niemieckimi, powinni�my s³uchaæ tego, co maj¹ do powiedzenia,
powinni�my daæ im wszystkie mo¿liwe wyja�nienia, a tam gdzie
nasze warunki oka¿¹ siê nie do utrzymania, wtedy powinni�my byæ
przygotowani na zaakceptowanie zmian lub kompromisów�39.

J. Smuts by³ przekonany, ¿e postanowienia traktatu doprowa-
dz¹ do zag³ady Niemiec, a w konsekwencji do upadku Europy40:
�Armia zredukowana do poziomu 100 tys. ¿o³nierzy nie bêdzie
w stanie sprawowaæ kontroli nad 70 mln Niemców. Wielu z nich
zosta³o wyszkolonych na ¿o³nierzy, i wydaje siê ma³o prawdopodob-
ne, ¿e pozostan¹ w milczeniu, kiedy ich krajowi bêd¹ grozi³y powa¿-
ne niepokoje wewnêtrzne lub inwazja bolszewików ze wschodu�41.
Jeszcze w marcu 1919 roku J. Smuts w li�cie do D. Lloyda George�a
parafrazuj¹c, wyra¿a³ zaniepokojenie, ¿e w wyniku ustaleñ traktatu
�bolszewicy bêd¹ zbieraæ owoce cudzej pracy�42.

Wcze�niej, J. Smuts w li�cie do W. Wilsona z dnia 14 maja 1919
roku wyrazi³ niepokój, ¿e warunki traktatu (kwestia terytorialna
w Europie, reparacje i okupacja Niemiec) nie przynios¹ trwa³ego

39 H.I. Nelson, op. cit., s. 327.
40 Selections from the Smuts Papers..., Vol. 4, No. 918, s. 87, J.C. Smuts

� Lloyd George, 26.03.1919.
41 K. Ingham, op. cit., s. 104.
42 Selections from the Smuts Papers..., Vol. 4, No. 914, s. 79, J.C. Smuts

� L.S. Amery, 21.03.1919; D. Lloyd George, Prawda o Traktacie Wersalskim,
t. 2, Warszawa 1939, s. 236.
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pokoju. Nalega³ na rewizjê traktatu i porozumienia. Apelowa³ do
W. Wilsona, aby uratowa³ Europê od zgubnego przeznaczenia, jakie
nad ni¹ zawis³o. W odpowiedzi W. Wilson zgodzi³ siê z opini¹,
¿e projekt traktatu jest dla Niemiec �rzeczywi�cie bardzo srogi�
i �w wielu punktach surowy�43.

Dalsze w¹tpliwo�ci dotycz¹ce projektu traktatu pokojowego
J. Smuts przekaza³ W. Wilsonowi w li�cie z dnia 30 maja 1919
roku44. Uwa¿a³, ¿e zaaprobowanie projektu traktatu autorstwa
W. Wilsona (bez uwzglêdnienia kontrpropozycji niemieckich) mo¿e
staæ siê nawet wiêksz¹ katastrof¹ dla �wiata, ni¿ by³a nim miniona
wojna �wiatowa. Poza tym J. Smuts twierdzi³, ¿e postanowienia
traktatu wykracza³y poza ustalenia 14 Punktów W. Wilsona, a na-
wet je narusza³y.

W korespondencji z D. Lloydem George�em (m.in. memoria³y
z 26 marca, 22 maja) i W. Wilsonem, J. Smuts protestowa³ przeciw-
ko projektowi traktatu: �Nie mo¿emy zniszczyæ Niemiec bez znisz-
czenia Europy [...] Nie mo¿emy uratowaæ Europy bez wspó³pracy
z Niemcami [...] Moja obawa jest taka, ¿e konferencja pokojowa
mo¿e okazaæ siê historycznym b³êdem �wiata. Mo¿na z³upiæ Niemcy
z ich kolonii, zredukowaæ uzbrojenie do poziomu si³ policyjnych oraz
ich marynarkê wojenn¹ do 1/5 stanu poprzedniego, niemniej jednak,
w koñcu, je¿eli to pañstwo poczuje, ¿e zosta³o niesprawiedliwie po-
traktowane podczas konferencji pokojowej w 1919 roku to bêdzie
szuka³o sposobów zemsty na jej zwyciêzcach�45.

W opinii D. Lloyda George�a: �Trzej ludzie, których imiona [na-
zwiska � A.¯.] z³¹czone s¹ na zawsze z histori¹ Afryki Po³udniowej
i którzy w roku 1919 domagali siê traktatu pokojowego, pozbawio-
nego wszelkich elementów represji i kary � to genera³ Botha, gene-
ra³ Smuts i lord Milner�46.

43 H.I. Nelson, op. cit., s. 325.
44 R.S. Baker, Woodrow Wilson, Life and Letters, Vol. 3, New York 1928,

s. 466�468.
45 J.C. Smuts jr., Jan Christian Smuts, Cape Town 1952, s. 227.
46 D. Lloyd George, Prawda..., t. 1, s. 230.
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W o�wiadczeniu dla prasy z dnia 28 czerwca 1919 roku J. Smuts
wyja�ni³, ¿e podpisze traktat pokojowy, nie dlatego ¿e uwa¿a go za
satysfakcjonuj¹cy dokument, ale dlatego ¿e potrzebny jest on do
zakoñczenia wojny, i jak sam stwierdzi³: ��wiat potrzebuje nade
wszystko pokoju�47. Ostatecznie jednak J. Smuts oraz L. Botha jako
delegaci po³udniowoafrykañscy, mimo nieuwzglêdnienia ich propo-
zycji, w tym dniu, wraz z przedstawicielami innych delegacji, z³o¿yli
swoje podpisy pod Traktatem Wersalskim48.

* * *

W sprawie wytyczania granic przysz³ych pañstw Europy �rod-
kowowschodniej J. Smuts kierowa³ siê przede wszystkim kryterium
narodowo�ciowym i etnicznym. Posiadaj¹c do�wiadczenie wyniesio-
ne w w³asnego kraju, gdzie struktura rasowa, narodowo�ciowa
i etniczna by³a niezwykle z³o¿ona i skomplikowana, uwa¿a³ ¿e pañ-
stwo o licznych grupach mniejszo�ciowych bêdzie niestabilnym
i konfliktogennym organizmem. �wiadomy by³ ujemnych nastêpstw,
jakie mog³a za sob¹ poci¹gn¹æ decyzja w³¹czenia w granice tych
pañstw terenów zamieszka³ych w wiêkszo�ci przez mniejszo�ci na-
rodowo�ciowe i etnicznie. Sprawy granic nowo powsta³ych pañstw
europejskich, w tym Polski, postrzega³ przez pryzmat stabilizacji
tworz¹cego siê nowego ³adu miêdzynarodowego.

J. Smuts z pow�ci¹gliwo�ci¹ odnosi³ siê do deklaracji W. Wilso-
na daj¹cej m.in. narodom prawo do niepodleg³o�ci. Oponowa³ nawet
przeciwko dzia³aniom afrykanerskiego genera³a Jamesa Barry Mun-
nika Hertzoga, który podczas konferencji zabiega³ u mocarstw �wia-
towych o poparcie na rzecz utworzenia w Afryce Po³udniowej nieza-
le¿nej od Brytyjczyków republiki, któr¹ mia³y tworzyæ dwa afry-

47 F.V. Engelenburg, Generaal Louis Botha, Pretoria 1928, s. 298.
48 Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918�1938, t. 1,

przedmowa T. Jêdruszczak, pod red. nauk. T. Jêdruszczaka i M. Nowak-Kie³bi-
kowej, Warszawa 1989, s. 78.
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kanerskie pañstwa: Transwal i Wolne Pañstwo Oranje. Krytykowa³
koncepcjê tworzenia przez aliantów na gruzach Niemiec ma³ych pañstw
narodowych: �Nie osi¹gnêli�my pokoju teraz [...] Europa nie zazna
pokoju w przysz³o�ci. Przy nadchodz¹cych niepokojach, w³a�nie te
kraje bêd¹ pierwszymi, które legn¹ w gruzach�49. J. Smuts uwa¿a³, ¿e
aby osi¹gn¹æ rzeczywi�cie niepodleg³o�æ nale¿y przede wszystkim
wspó³dzia³aæ, a nie uprawiaæ �zawadiackiej� (hectoring) polityki.

J. Smuts optowa³ raczej za zapewnieniem trwa³o�ci postanowie-
niom Traktatu Wersalskiego. Nie wierzy³, ¿e polityczne, ekonomicz-
ne i moralne �rodowisko stworzone przez ten traktat zaoferowa³o
nowo powsta³ym pañstwom w Europie szczê�liw¹ egzystencjê i do-
bre perspektywy na przysz³o�æ. Wierzy³ natomiast, ¿e perspektywy
te s¹ z³e, poniewa¿ �le potraktowano podczas konferencji Niemcy.

J. Smuts nale¿a³ do przedstawicieli tzw. �nowej dyplomacji�,
zwanej te¿ �dyplomacj¹ sprawiedliw¹�, która przeciwstawia³a siê
francuskiej zasadzie �odbierania wrogom i dawania przyjacio³om�50.

Biograf J. Smutsa, Sarah Gertrude Millin pisa³a, ¿e spo�ród
wszystkich uczestników konferencji, nawet wliczaj¹c niemieckich
sojuszników, jedynie dwóch ludzi umia³o okazaæ prawdziw¹ sympa-
tiê dla Niemiec � byli to genera³owie J. Smuts i L. Botha � gdy¿
jako uczestnicy wojny angielsko-burskiej (1899�1902) sami doznali
goryczy przegranej51. Wspomina siê tak¿e, i¿ �Smuts, a w mniej-
szym stopniu Botha nale¿eli do bardzo nielicznych delegatów
w Wersalu, którzy sympatyzowali z Niemcami�52.

Niektórzy uczestnicy konferencji, a tak¿e historycy twierdz¹, ¿e
J. Smuts cieszy³ siê opini¹ cz³owieka tolerancyjnego i nie opanowa-
nego powszechnym w Europie nastrojem antyniemieckim53 . Jak pisa³
Harold W.V. Temperley: �Jest rzecz¹ interesuj¹c¹ podkre�liæ, ¿e

49 K. Ingham, op. cit., s. 104.
50 A History of the Peace Conference..., Vol. 6, London 1920, s. 292.
51 S.G. Millin, op. cit., s. 208.
52 R. Kraus, Old Master. The Life of Jan Christian Smuts, New York 1944,

s. 272.
53 D. Lloyd George, Prawda..., t. 2, s. 63.
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najbardziej atakowana klauzula Traktatu Wersalskiego � nak³ada-
j¹ca na Niemcy obowi¹zek rekompensaty z tytu³u emerytur i zasi³-
ków � zosta³a zaproponowana przez gen. Smutsa [...]�54.

Dla J. Smutsa, poza aspektami politycznymi równie wa¿nymi
rozwi¹zaniami dotycz¹cymi przysz³o�ci Europy by³y problemy eko-
nomiczne. Obejmowa³y one nie tylko Niemcy, ale ca³¹ Europê,
w tym równie¿ Europê �rodkowowschodni¹. Wraz z brytyjskim eko-
nomist¹ Johnem Maynardem Keynesem zdawa³ sobie sprawê z tra-
gicznego po³o¿enia gospodarek tego regionu Europy. Zabiega³ o stwo-
rzenie ca³o�ciowego planu finansowego dla Europy w oparciu o po-
¿yczki z miêdzynarodowych banków.

* * *

W polskiej literaturze powszechnie nie docenia siê roli, jak¹
pe³ni³ podczas konferencji J. Smuts. Polscy autorzy wiêkszo�æ decy-
zji delegacji imperium brytyjskiego przypisuj¹ D. Lloydowi Geor-
ge�owi. Niekiedy nawet wypowiedzi J. Smutsa na temat polskiej
pañstwowo�ci, które pó�niej wykorzystywa³ D. Lloyd George pod-
czas trwania konferencji cytuje siê jako osobiste pogl¹dy tego ostat-
niego55. Tylko nieliczni, jak Janusz Pajewski. pisali, ¿e J. Smuts
�mia³ wybitn¹ pozycjê polityczn¹ w imperium brytyjskim�56. Sam
za� premier Wielkiej Brytanii wspomina³, ¿e �rola Smutsa w formu-
³owaniu naszych warunków pokoju by³a ogromna�57, a dalej pod-
kre�la³ jego talent polityczny: �Smuts by³ najzdolniejszym cz³owie-
kiem, jakiego przys³a³y nam z pomoc¹ zamorskie czê�ci Imperium�58.
Nazywa siê go �najwiêkszym juryst¹ konferencji�59.

54 A History of the Peace Conference..., Vol. 2, London 1920, s. 14.
55 P. £ossowski, Problemy polityki zagranicznej Drugiej Rzeczypospolitej,

w: Polska Niepodleg³a 1918�1939, Wroc³aw � Warszawa � Kraków � Gdañsk
� £ód� 1984, s. 46�47.

56 J. Pajewski, Wokó³ sprawy polskiej. Pary¿ � Lozanna � Londyn 1914�1918,
Poznañ 1970, s. 157.

57 D. Lloyd George, Prawda..., t. 1, s. 234.
58 Ibidem.
59 W.K. Hancock, op. cit., s. 541.
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Nie bez podstaw twierdzi siê te¿, ¿e spo�ród przywódców domi-
niów brytyjskich J. Smuts mia³ najwiêcej do powiedzenia, za�
D. Lloyd George by³ pod silnym wp³ywem jego osobowo�ci i pogl¹-
dów. Podobnie uwa¿aj¹ inni, jak np. amerykañski historyk Ray
Stannard Baker: �bardziej ni¿ ¿aden inny cz³owiek stanowi³ o bry-
tyjskiej liberalnej opinii w Pary¿u�60. Szacunek dla koncepcji
J. Smutsa posiada³ tak¿e francuski premier Georges Clemenceau61.
Sam J. Smuts mówi³ o sobie, ¿e by³ jedynie reprezentantem numer
dwa delegacji po³udniowoafrykañskiej.

Delegat brytyjski na konferencjê Harold Nicolson uwa¿a³, ¿e
J. Smuts �wiadomy by³ nie tylko ówczesnej sytuacji politycznej na
�wiecie, ale znacznie wybiega³ w przysz³o�æ. Przewidywa³, ¿e
w perspektywie Niemcy pozostan¹ dominuj¹c¹ si³¹ w Europie i za-
razem ostrzega³ przed budowaniem nowego ³adu �wiatowego bez
wspó³pracy z Niemcami62 . Przypomina³, ¿e mê¿owie stanu uczestni-
cz¹cy w Kongresie Wiedeñskim okazali wiêcej m¹dro�ci ni¿ wspó³-
cze�ni, gdy¿ dostrzegali konieczno�æ obecno�ci pokonanej Francji
w nowej Europie. Po konferencji J. Smuts niejednokrotnie akcento-
wa³ tezê, ¿e nie mo¿e byæ stabilnej Europy bez stabilnych Niemiec.

* * *

J. Smuts posiada znacz¹cy udzia³ w powstaniu Ligi Narodów.
Pisze siê ¿e doprowadzi³ on do jej powo³ania, a jej dzia³alno�æ opie-
ra³a siê w du¿ym stopniu na jego koncepcjach. Nawet w Polsce
podkre�la siê, ¿e by³ jednym z g³ównych redaktorów paktu Ligi
Narodów, czy te¿ szermierzem idei jej utworzenia63 .

60 J.C. Smuts jr., op. cit., s. 226.
61 P. Mantoux, Paris Peace Conference 1919. Proceedings of the Council of Four

(March 24 � April 18), �De Hautes Etudes Internationales� (Genève) 1964, No. 43.
62 H.I. Nelson, op. cit., s. 226.
63 M. Jab³onowski, Z. Anculewicz, Genera³ W³adys³aw Sikorski. Publicystyka

genera³a W³adys³awa Sikorskiego na ³amach �Kuriera Warszawskiego� w latach
1928�1939, Warszawa 1999, s. 73; J. Krasuski, op. cit., s. 554; P. Kraszewski,
Polityka Wielkiej Brytanii wobec Niemiec w latach 1914�1918, Poznañ 1982, s. 105.
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Formalnie J. Smuts by³ tylko cz³onkiem Komitetu Ligi Naro-
dów, zwanego te¿ Komisj¹ Ligi Narodów, powo³anego na pocz¹tku
trwania konferencji pokojowej w Pary¿u, w celu opracowania Paktu
Ligi Narodów (Convenant of the League of Nations). W komitecie
tym wystêpowa³ nie tylko jako przedstawiciel Unii Po³udniowej
Afryki, ale jako reprezentant imperium brytyjskiego, a w³a�ciwie
rz¹du brytyjskiego64. Komitet opracowa³ ramy organizacyjno-praw-
ne Ligi Narodów. W formie statutu, stanowi³y one czê�æ sk³adow¹
(I rozdzia³) Traktatu Wersalskiego oraz innych traktatów pokojo-
wych podpisanych we Francji po zakoñczeniu I wojny �wiatowej65.
Liga Narodów sta³a siê czynnikiem decyduj¹cym w rozstrzyganiu
spraw, które nie za³atwi³y wspomniane traktaty.

J. Smuts wizjê przysz³ej Ligi Narodów zawar³ w publikacji pt.
�The League of Nations. A Practical Suggestion� (London 1918). Dla
J. Smutsa Liga Narodów mia³a byæ ponadnarodow¹ organizacj¹
zabezpieczaj¹c¹ pokój na �wiecie i sprzyjaj¹c¹ rozwojowi pokojowej
wspó³pracy miêdzynarodowej. J. Smuts widzia³ w niej zacz¹tek przy-
sz³ego �wiatowego rz¹du. W Lidze Narodów posiadaj¹cej znaczne
prerogatywy do dzia³añ w stosunkach miêdzynarodowych widzia³
gwaranta przysz³ego pokoju i wolno�ci.

Sta³ zdecydowanie na stanowisku uniwersalno�ci tej organiza-
cji. Opowiada³ siê za w³¹czeniem Niemiec do nowo tworzonego sys-
temu miêdzynarodowego66. Uwa¿a³, ¿e przyjêcie Niemiec do Ligi
Narodów by³oby dla nich bod�cem do zaakceptowania warunków
pokoju i podnios³oby poziom bezpieczeñstwa europejskiego.

Wed³ug J. Smutsa dzia³alno�æ Ligi Narodów powinna byæ per-
manentna: w formie regularnych konferencji (pierwowzór Zgroma-

64 The League of Nations, ed. by R.B. Henig, Edinburgh 1973, s. 8;
F.P. Walters, op. cit., Vol. 1, s. 33. W pracy F.S. Northedge�a nie wymienia siê
J. Smutsa jako cz³onka Komitetu Ligi Narodów, por. F.S. Northedge, The Le-
ague of Nations. Its Life and Times 1920�1946, Leicester 1986, s. 39�40.

65 F.S. Northedge, op. cit., s. 46.
66 Da³ temu wyraz podczas spotkania delegatów imperium brytyjskiego

w Fontainebleau (22�25 marzec 1919).
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dzenia Ogólnego) bêd¹cej reprezentacj¹ wszystkich pañstw; rady,
czyli organu wykonawczego, a sk³adaj¹cego siê z przedstawicieli
mocarstw (premierzy i ministrowie spraw zagranicznych) oraz re-
prezentantów mniejszych pañstw, którzy mieliby status cz³onków
niesta³ych. Ponadto wskazywa³ na potrzebê ustanowienia miêdzyna-
rodowych organów arbitra¿owych i koncyliacyjnych.

Dla J. Smutsa ochrona mniejszo�ci nale¿a³a do niezmiernie
wa¿nych elementów powojennego ³adu w Europie. Jego propozycje
w tym zakresie zosta³y uwzglêdnione przy tworzeniu Paktu Ligi
Narodów67.

Podobn¹ wagê J. Smuts przywi¹zywa³ do problemu rozbrojenia,
który ³¹czy³ siê bezpo�rednio z kwesti¹ bezpieczeñstwa (m.in. ogra-
niczenia wydatków bud¿etowych na zbrojenia, kontrola ruchów wojsk,
prywatnych fabryk zbrojeniowych). J. Smuts uwa¿a³ zmniejszenie
i ograniczenie zbrojeñ za niezbêdne dzia³anie w celu zabezpieczenia
�wiata przed now¹ wojn¹. Ponadto sugerowa³ nacjonalizacjê przemys³u
zbrojeniowego, aby unikn¹æ skandali zwi¹zanych z prywatnymi produ-
centami i handlem broni¹68. Zg³asza³ te¿ projekt zrezygnowania przez
pañstwa z powszechnego obowi¹zku odbywania s³u¿by wojskowej.

J. Smuts by³ zdecydowanym zwolennikiem stosowania wobec
agresora totalnego bojkotu handlowego i finansowego69.

Jako jeden z nielicznych zdawa³ sobie sprawê z konieczno�ci
powo³ania miêdzynarodowych si³ zbrojnych. Stwierdza³, i¿ �samo
proklamowanie zasad wolno�ci i równo�ci nie wystarcza w ¿yciu
miêdzynarodowym i ¿e has³a te musz¹ byæ zabezpieczone odpowied-
nio zorganizowan¹, zdoln¹ do skutecznej akcji si³ê�70.

Proponowa³ m.in. system mandatowy, ale raczej nad �nowymi
i niedo�wiadczonymi narodami, które uzyska³y pañstwowo�æ w wyni-

67 R. Kraus, op. cit., s. 273.
68 J.A. Joyce, Broken Star. The Story of the League of Nations (1919�1939),

Swansea 1978, s. 47.
69 G. Scott, The Rise and Fall of the League of Nations, Essex 1973, s. 30.
70 M. Jab³onowski, Z. Anculewicz, op. cit., s. 73.
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ku rozpadu imperium austriackiego, rosyjskiego i tureckiego� ni¿
by³ymi koloniami niemieckimi w Afryce i na Pacyfiku71.

J. Smuts postrzega³ powstanie Ligi Narodów jako jedno z naj-
wa¿niejszych osi¹gniêæ konferencji pokojowej w Pary¿u72. Sam ni-
gdy nie odwiedzi³ Ligi Narodów mimo wielu zaproszeñ73.

Koncepcja J. Smutsa stworzenia z Ligii Narodów silnej organi-
zacji miêdzynarodowej nie zosta³a jednak urzeczywistniona. Sam
pó�niej poddawa³ krytyce jej dzia³alno�æ. W 1937 roku stwierdzi³, ¿e
Liga Narodów jako organizacja zbiorowego bezpieczeñstwa znajduje
siê wówczas w stanie �zamro¿enia� (in cold storage) oraz nale¿y do
ma³o pomocnych w rozwi¹zywaniu problemów politycznych Euro-
py74. Wcze�niej w 1929 roku z okazji 10-lecia istnienia Ligi Narodów
J. Smuts przypomnia³ o pilnej konieczno�ci zastosowania art. 19
Paktu Ligi Narodów i dokonania w sposób pokojowy rewizji Trakta-
tu Wersalskiego, który wed³ug niego by³ �nie do zniesienia�75. Arty-
ku³ ten przewidywa³ mo¿liwo�æ rewizji tych traktatów, które stawa-
³y siê niezgodne z rozwojem sytuacji miêdzynarodowej.

Równie¿ w koñcu II wojny �wiatowej i po jej zakoñczeniu
J. Smuts stara³ siê uczestniczyæ w pracach nad za³o¿eniami nowego
³adu miêdzynarodowego oraz nowej uniwersalnej organizacji miê-
dzynarodowej76. Aktywnie uczestniczy³ w pracach nad powo³aniem
do ¿ycia Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). By³ odpowie-
dzialny za przygotowanie preambu³y Karty Narodów Zjednoczonych77.

71 F.P. Walters, A History of the League of Nations, Vol. 1, London � New
York � Toronto 1952, s. 57.

72 Bloemfontein � General Smuts� Messages to the Empire�, s. 10.
73 S. Pienaar, South Africa and International Relations between the Two

World Wars. The League of Nations Dimension, Johannesburg 1987, s. 8.
74 Selections from the Smuts Papers..., Vol. 5, s. 72, J. C. Smuts to lord

Lothian, 07.04.1937.
75 S. Sierpowski, Narodziny Ligi Narodów. Powstanie, organizacja i zasady

dzia³ania, Poznañ 1984, s. 114.
76 C. Coker, Nato. The Warsaw Pact and Africa, London 1985, s. 5.
77 D.W. Krüger, The Making of a Nation. A History of the Union of South

Africa, Johannesburg � London 1969, s. 225; A. Steward, The World. The West
and Pretoria, New York 1977, s. 40.
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Prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman mia³ nawet stwier-
dziæ, ¿e �wraz z genera³em Smutsem wspólnie doprowadzili do za-
pocz¹tkowania dzia³alno�ci ONZ�78.

J. Smuts bra³ aktywny udzia³ w konferencji za³o¿ycielskiej ONZ
w San Francisco (25.04.-26.06.1945). Podobnie jak na konferencji
pokojowej w Pary¿u w 1919 roku nalega³ na delegatów, aby nowa
organizacja by³a silnym organem miêdzynarodowym, który by za-
chowa³ pokój �wiatowy � w odró¿nieniu do Ligii Narodów powinna
byæ wyposa¿ona w wojskowe �rodki przymusu.

Jego podpisy jako jedynego polityka na �wiecie widniej¹ zarów-
no na dokumentach powo³uj¹cych Ligê Narodów, jak i Organizacjê
Narodów Zjednoczonych.

* * *

J. Smuts w kontek�cie przywództwa politycznego wpisuje siê
w teoriê wybitnej jednostki, która uwypukla jej indywidualne zdol-
no�ci. Bez w¹tpienia znacz¹cy wp³yw na przysz³e dokonania poli-
tyczne mia³a gruntowna i staranna edukacja, co w tradycyjnych
rodzinach burskich nale¿a³a wówczas do rzadko�ci. W szkole J. Smuts
by³ bardzo dobrym uczniem. Jego nauczyciel, T.C. Stoffberg, opisa³
go jako �jednego z najbystrzejszych uczniów, jakiego kiedykolwiek
uczy³, oraz jednego z najciê¿ej pracuj¹cych ch³opców jakiego kiedykol-
wiek spotka³�79. Naukê kontynuowa³ w Victoria College w Stellen-
bosch studiuj¹c jêzyk niderlandzki, niemiecki i grekê oraz Bibliê
i nauki �cis³e (lata 1886�1891). College ukoñczy³ z dwoma dyplomami
pierwszej klasy z literatury i fizyki. Na podstawie bardzo dobrych
wyników w nauce uzyska³ stypendium Ebdena i zdecydowa³ siê stu-
diowaæ prawo w Christ�s College na uniwersytecie w Cambridge80.

78 E.S. Munger, op. cit., s. 29.
79 W.K. Hancock, op. cit., s. 11. Zob. te¿ R. Kraus, op. cit., s. 30.
80 Wysoko�æ stypendium nie pokrywa³a wydatków na pobyt w uniwersyte-

cie i J. Smuts chcia³ zrezygnowaæ ze studiów, ale dziêki pomocy finansowej prof.
J.I. Maraisa pozosta³ w Cambridge, zob. Selections from the Smuts Papers�,
Vol. 1, s. 25, Marais to J.C. Smuts, 08.08.1892.
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Podczas studiów otrzyma³ wiele nagród i wyró¿nieñ akademickich,
w tym presti¿ow¹ nagrodê George Long z prawa rzymskiego i pra-
woznawstwa81. Jeden z jego tutorów prof. Frederic William Ma-
itland okre�li³ J. Smutsa jako najbardziej b³yskotliwego studenta,
jakiego kiedykolwiek spotka³82. Z kolei Lord Todd w 1970 roku podczas
uroczysto�ci 500-lecia Christ�s College stwierdzi³, ¿e po�ród wszyst-
kich jego absolwentów trzech by³o naprawdê wybitnych: John Mil-
ton, Charles Darwin i Jan Smuts83.

Przywództwo polityczne J. Smutsa zwi¹zane by³o g³ównie
z w³adz¹ pañstwow¹ i partyjn¹. W rz¹dzie po³udniowoafrykañskim
by³ premierem, wicepremierem oraz ministrem84, a tak¿e zosta³
cz³onkiem brytyjskich gabinetów85. Nale¿a³ do liderów rz¹dz¹cych
 w Afryce Po³udniowej partii politycznych86. Tym niemniej mo¿na
go uznaæ za jednego z nieformalnych przywódców �wiata. Potwier-
dza to ukazany powy¿ej jego wk³ad w konferencje pokojow¹ w Pa-
ry¿u oraz udzia³ w tworzeniu Ligi Narodów, które wymienia siê jako
jedno z najwa¿niejszych osi¹gniêæ J. Smutsa na arenie miêdzynaro-
dowej.

By³ zwolennikiem idei wiecznego pokoju Immanuela Kanta
i w tym duchu chcia³ konstruowaæ ³ad miêdzynarodowy. Meandry
stosunków miêdzynarodowych pojmowa³ ca³o�ciowo � by³ twórc¹ ho-

81 J.C. Smuts jr, Jan Christian�, s. 23.
82 Selections from the Smuts Papers�, Vol. 1, s. 33�34, F.W. Maitland to

J.C. Smuts, 15.06.1894.
83 Jan Smuts � Memoirs of the Boer War, ed. by S.B. Spies, G. Nattrass,

Johannesburg 1994, s. 19.
84 J. Smuts by³ premierem Unii Po³udniowej Afryki w latach 1919�1924

i 1939�1948, za� wicepremierem w latach 1933�1939 oraz ministrem obrony,
spraw wewnêtrznych, kopalñ i finansów. Natomiast wcze�niej w Republice Po-
³udniowoafrykañskiej (Transwalu) by³ ministrem edukacji i kolonii.

85 J. Smuts by³ cz³onkiem brytyjskiego gabinetu wojennego premiera
Davida Lloyda George�a (1917�1919) oraz premiera Winstona Churchilla
(1941�1945).

86 J. Smuts by³ przywódc¹ Partii Po³udniowoafrykañskiej (South African
Party), a nastêpnie Zjednoczonej Partii (United Party), wcze�niej za� wiceprze-
wodnicz¹cym Partii Ludowej (Het Volk).
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lizmu87. Trafnie diagnozowa³ sytuacjê polityczn¹, spo³eczn¹ i ekono-
miczn¹ na �wiecie. Nale¿a³ do nielicznych odpowiedzialnych archi-
tektów porz¹dku miêdzynarodowego. Swoimi planami wyprzedza³
co najmniej o kilka dekad wspó³czesnych mu polityków. Nad bie¿¹ce
cele polityczne przedk³ada³ rozwi¹zania przysz³o�ciowe s³u¿¹ce po-
kojowi na �wiecie.

Z jednej strony by³ patriot¹, a nawet nacjonalist¹ burskim,
z drugiej strony potrafi³ byæ �obywatelem �wiata�. Potrafi³ siê wznie�æ
ponad partykularne interesy w³asnego narodu (Afrykanerów).
W wymiarze krajowym i miêdzynarodowym wykazywa³ otwarto�æ
i umiejêtno�ci koncyliacyjne, np. negocjowa³ z wrogiem, jakim byli
Brytyjczycy, a pó�niej zasiada³ nawet w brytyjskich gabinetach
wojennych podczas I i II wojny �wiatowej.

Z pewno�ci¹ mo¿na J. Smutsa uznaæ za mê¿a stanu. Nale¿a³ on
do odchodz¹cego pokolenia przywódców politycznych nie tylko
o starannym wykszta³ceniu i polityków wizjonerów, ale tak¿e o za-
interesowaniach i pasjach i�cie renesansowych.

* * *

Dorobek J. Smutsa nie zosta³ w pe³ni doceniony w Nowej Afryce
Po³udniowej (New South Africa)88. Na skutek polityki afrykanizacji,
która zast¹pi³a politykê afrykaneryzacji nies³usznie �zaszufladkowa-
ny� zosta³ J. Smuts do grona bia³ych polityków twórców apartheidu.
Co prawda pomniki J. Smutsa staj¹ dalej w RPA, ale najwiêkszy
port lotniczy tego kraju w Johannesburgu w 1994 roku zosta³ prze-

87 J. Smuts by³ twórc¹ filozofii holizmu, a pojêcie �holizm� wprowadzi³
w pracy pt. �Holism and Evolution� (New York 1926).

88 Termin ten wprowadzono, aby odró¿niaæ Afrykê Po³udniow¹ z czasów
apartheidu od Afryki Po³udniowej buduj¹cej wielorasow¹ demokracjê, a za naro-
dziny Nowej Afryki Po³udniowej uwa¿a siê uchwalenie Konstytucji Tymczasowej
w koñcu 1993 roku lub te¿ pierwsze wolne i uczciwe wybory parlamentarne
w 1994 roku, zob. szerzej: P. Waldmeir, The End of Apartheid and the Birth of
the New South Africa, London 1998.
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mianowany z �Jan Smuts Airport� na �Johannesburg International
Airport�, a w 2006 roku nadano mu imiê �Oliver Thambo Interna-
tional Airport�89. Wydaje siê jednak, i¿ pamiêæ o J. Smutsie jest
ci¹gle ¿ywa we wspó³czesnym spo³eczeñstwie po³udniowoafrykañ-
skim. W zorganizowanym przez po³udniowoafrykañsk¹ telewizjê we
wrze�niu 2004 roku g³osowaniu na �100 najwiêkszych Po³udniowo-
afrykanów� w historii, J. Smuts, znalaz³ siê w pierwszej �10� wy-
przedzaj¹c m.in. arcybiskupa Desmonda Tutu90.
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JAN SMUTS
� NOT ONLY SOUTH AFRICAN LEADER

SUMMARY

Jan Christiaan Smuts (1870�1950) as a political leader is pre-
sented not in the context of his interior engagement in South Afri-
can matters but through prism of his international activity. Special
attention is paid to his participation in the Paris Peace Conference
in 1919 and his contribution in concept and creation of the League
of Nations. Smut�s diagnose of the political situation in Europe and
his assessment of conditions of Versailles Treaty are underlined as
well as Smut�s projects concerning the future international world
order.


