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Celem niniejszej rozprawy jest przedstawienie sylwetki i osobowości ambasadora
Stanisława Gajewskiego. Ukazanie roli, jaką odegrał w dyplomacji w okresie PRL oraz
zaprezentowanie tego, jak był postrzegany przez współczesnych sobie oraz historyków.
Ramy chronologiczne pracy obejmują nie tylko lata 1912-1995. Odwołując się do
rodziny, krewnych oraz bliskich znajomych Gajewskiego, nie sposób cofnąć się do XIX wieku.
Wspomniane daty, urodzin i śmierci, są swoistą cezurą określającą granice czasowe
dysertacji. W pracy zostały poruszone wątki historyczne, których naocznym świadkiem i
niejednokrotnie uczestnikiem był Gajewski. Niniejsza rozprawa jest pierwszą w całości
poświęconą osobie Stanisława Gajewskiego bazującą na materiałach archiwalnych i
naukowych.
Dysertacja uwypukla działalność dyplomatyczną Gajewskiego jako ambasadora
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej we Francji w latach 1954-1961. Nie był zawodowym
dyplomatą. Uzyskał wykształcenie prawnicze, stawiając pierwsze kroki w kancelarii
Władysława Winawera, jednego z najlepszych cywilistów w Warszawie. Zatrudniał on
najzdolniejszych adwokatów, zatem świadczyło to o uznaniu dla kompetencji Stanisława
Gajewskiego.
Wkrótce rozpoczął pracę w Prokuratorii Generalnej skupiającej elitę prawniczą nie tyle
stolicy, co kraju. Tę dobrze zapowiadającą się karierę brutalnie przerwała druga wojna
światowa. Po jej zakończeniu Gajewski porzucił salę sądową na rzecz pracy w dyplomacji.
Jego mentorem w tej dziedzinie stał się Anatol Mühlstein. Dzięki niemu jeszcze jako student,
Gajewski wyjechał do Francji i wówczas połknął bakcyla służby dyplomatycznej.
Siedmioletni pobyt w Paryżu został ukazany na tle stosunków polsko-francuskich. W
zamyśle centrali MSZ w Warszawie Gajewski miał być sprawnym urzędnikiem działającym
wedle dostarczanych mu instrukcji. Tymczasem Stanisław Gajewski starał się być kreatorem
polskiej polityki zagranicznej, a nie tylko biernym narzędziem w cudzych rękach.
Samodzielność Gajewskiego miała rzecz jasna swoje granice. Musiał się trzymać wytycznych
jakie otrzymywał z Warszawy. Niemniej jednak dzięki jego staraniom pojawiła się wyjątkowa
okazja do zacieśnienia relacji z Francją, które w pierwszych powojennych latach znajdowały

się w opłakanym stanie. Gajewski doskonale odnajdywał się w wykwintnym świecie
polityków, koronowanych głów, ludzi świata biznesu, literatury i szeroko pojętej kultury. Był
wyjątkiem wśród ambasadorów krajów demokracji ludowej, co zwróciło uwagę samego
Charlesa de Gaulle’a. Audiencje składane Generałowi czy wręcz przyjacielskie traktowanie
Gajewskiego przeszło do legendy. Tym bardziej zaskakujące, że w szerokiej literaturze
przedmiotu postać Gajewskiego była do tej pory pomijana lub traktowana pobieżnie. Należy
pamiętać, że ambasada w Paryżu była traktowana jako jedna z najważniejszych dla
ówczesnego państwa polskiego w polityce zagranicznej.
Zanim Gajewski pojawił się we Francji kilka lat spędził na placówce w Pradze. To tam
uczył się praktycznej sztuki pracy zagranicą. Ten okres pierwszych powojennych lat został
ukazany na tle jakże trudnych stosunków polsko-czechosłowackich. Zwłaszcza jeśli
weźmiemy pod uwagę niechętny stosunek władz do mniejszości polskiej zamieszkującej
obszar Zaolzia. Tym bardziej, że Gajewskiemu przypadła w udziale ochrona praw Polaków
mieszkających na tym terenie. Miał pełne ręce roboty, a w tym przypadku jego wykształcenie
prawnicze odegrało niebagatelną rolę.
Podobnie rzecz się miała z kilkumiesięcznym pobytem Gajewskiego w Korei i w
pracach w komisji rozjemczej, w trakcie trwania wojny koreańskiej. Ten wątek został ukazany
w oparciu o wydarzenia do jakich doszło w latach 1950-1953.
W pracy została przedstawiona również spora ilość osób stanowiąca bliższą lub dalszą
rodzinę głównego bohatera. Wiele z tych postaci było intelektualistami, którzy włożyli spory
wkład w dziedzictwo kulturowe lub polityczne Polski. Nie sposób zatem było pominąć
szeregu nazwisk i wydarzeń z nimi związanych, z którymi splotły się losy Stanisława
Gajewskiego. Jako osoba towarzyska i niezwykle łatwo nawiązująca kontakty Gajewski
posiadał ogromną rzesze przyjaciół zarówno z Polski jak i z Francji, z którymi utrzymywał
kontakty. W pracy zostały zaprezentowane sylwetki tychże ludzi, którzy wywierali na
Gajewskiego przemożny wpływ, kształtowali jego światopogląd, budzili ciekawość światem.
Wystarczy nadmienić, że pierwszą żoną Gajewskiego była Janina Milejkowska, córka Izraela
Milejkowskiego, który zanim poniósł śmierć, zdołał napisać pracę naukową dotyczącą
choroby głodowej. Materiał do niej czerpał z getta warszawskiego, gdzie był jednym lekarzy i
stykał się z dramatem umierających ludzi. Z kolei drugą żoną Gajewskiego była Zofia
Chądzyńska, której życie było równie ekscentryczne i barwne. Była tłumaczką dzieł pisarzy
latynoamerykańskich na język polski. Przyjaźniła się z Cortazarem i Borgesem. Bliskim
znajomym był Witold Gombrowicz. Jej tylko można by poświęcić co najmniej jeden osobny
rozdział pracy, aby uchwycić pęd w jakim płynęło jej życie.
Wspomniany wcześniej Anatol Mühlstein to z kolei osoba zasłużona dla polskiej
dyplomacji w okresie międzywojennym. Zaufany człowiek Józefa Piłsudskiego i mąż Diany
Rotschild to osoba nietuzinkowa. Nie wypada nie wspomnieć Wacława Gajewskiego , brata
Stanisława, którego zasługi dla polskiej genetyki były przeogromne. Zasłynął zwłaszcza
krytyką teorii Trofima Łysenki, co podważało dogmat sowieckiej nauki, lecz było na tyle
niebezpieczne, że groziło konsekwencjami dla niego samego oraz rodziny.

Sylwetka Stanisława Gajewskiego ukazywana była w opracowaniach naukowych
dotyczących stosunków polsko-francuskich po drugiej wojnie światowej jedynie w zakresie
minimalnym. Stan badań zagadnień polsko-francuskich wspomnianego okresu jest niezwykle
bogaty. Zarówno jeśli chodzi o kwestie kulturalne, gospodarcze i polityczne. Postać
ambasadora Gajewskiego pojawia się w nich jedynie wybiórczo, przy okazji bardziej
spektakularnych wydarzeń dyplomatycznych. Bazą do badań były oczywiście dokumenty i
akta zgromadzone w archiwach. Przede wszystkim w Archiwum Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Warszawie (AMSZ) oraz Instytucie Pamięci Narodowej (IPN). Kulisy
stosunków polsko-francuskich zostały w latach 1945-1960 precyzyjnie omówione w pracach i
publikacjach naukowych Wandy Jarząbek, Marii Pasztor, Małgorzaty Gmurczyk-Wrońskiej,
Dariusza Jarosza i Zbigniewa Girzyńskiego. Domeną Gmurczyk-Wrońskiej są relacje polskofrancuskie pierwszej połowy XX wieku. Wanda Jarząbek koncentruje się głównie na polityce
zagranicznej PRL z uwzględnieniem problematyki niemieckiej. Zbigniew Girzyński zaś swoje
zamiłowania badawcze poświęcił polityce zagranicznej Polski i Francji w latach 1945-1956.
Gajewski jest tu mocno akcentowany na tle rozgrywek między Warszawą, Moskwą i
Paryżem. Wspólne monografie Dariusza Jarosza i Marii Pasztor centralizują się wokół
stosunków polsko-francuskich od końca II wojny światowej po lata 80. Maria Pasztor jest
autorką wielu prac naukowych i monografii dotyczących powiązań polsko-francuskich w
okresie międzywojennym, drugowojennym i przede wszystkim skupiającym się na okresie „la
guerre froide”.
Literatura dotycząca generała de Gaulle’a również wniosła cenne informacje. Warto
wspomnieć o pracach poświęconych Generałowi przez Aleksandra Halla. Cennym
uzupełnieniem była literatura francuskojęzyczna m.in. Georgesa Soutou. „Polskie Dokumenty
Dyplomatyczne” z lat 1957, 1958 i 1959 ukazywały wagę problemów polskiej polityki
zagranicznej i dotyczyły różnych jej aspektów. Materiały będące ich zawartością w większości
pochodzą ze zbiorów Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Archiwum Akt Nowych.
W sprawach kryzysu koreańskiego i polskiego udziału w misjach Komisji Nadzorczej
Państw Neutralnych oraz Komisji Repatriacyjnej Państw Neutralnych ważnym źródłem była,
oprócz materiałów archiwalnych, praca zbiorowa Christiana Birchmeiera, Marcelego
Burdelskiego i Eugeniusza Jendraszczaka „50-lecie Komisji Państw Neutralnych w Korei”.
Stosunkom polsko-czechosłowackim przyjrzał się dokładnie Jiři Friedl. On, jak i Jerzy
Tomaszewski poświęcają tej kwestii swoje prace. O ile „Czechosłowacja” Tomaszewskiego
relacjonuje historię tego kraju na przestrzeni XX w., o tyle praca Friedla skupia się wyłącznie
na tematyce Zaolzia w wąskim wycinku czasowym. „Zaolzie w świetle szyfrogramów polskiej
placówki dyplomatycznej w Pradze oraz ministerstwa spraw zagranicznych w Warszawie
(1945-1949)” to wnikliwe studium problematyki zaolziańskiej w pierwszych latach po II
wojnie światowej. Osoba Stanisław Gajewskiego jest tam mocno zaakcentowana.
Niezwykle interesujące i unikalne materiały odnoszące się do życia prywatnego
Gajewskiego, znajdowały się w zasobach Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Zasoby te
obejmowały głównie lata 1954-1972. Dostarczyły szczegółowych informacji na temat
współpracowników oraz wszelkich osób, z którymi Gajewski się znał i utrzymywał kontakt.

Dokumenty te posłużyły zwłaszcza przy opracowaniu istotnego wątku dotyczącego romansu
z obywatelką Francji Josette Rosof, który zmusił Gajewskiego do nagłego opuszczenia
placówki dyplomatycznej w Paryżu. Materiały te rzucają również światło na lata młodości
Gajewskiego, pochodzenie rodzinne oraz okres drugiej wojny światowej.
W celu ukazania działalności dyplomatycznej zostały wykorzystane materiały będące
w posiadaniu Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Oficjalne raporty
wysyłane do Warszawy oraz telegramy szyfrowe przychodzące do Paryża z centrali MSZ
posłużyły w chronologicznym prześledzeniu wydarzeń jakie miały miejsce począwszy od 1944
r. aż do 1961 r. Chodzi tutaj o pobyt Gajewskiego w ambasadzie w Pradze, następnie udział
w komisji rozjemczej w Korei oraz krótki czas pracy w departamencie MSZ w Warszawie.
O czasie spędzonym po zakończeniu kariery dyplomatycznej i podjęciu pracy
zawodowej w Kancelarii Sejmu informacji dostarczyły źródła z Archiwum Prezydenta RP.
W nieco mniejszym stopniu zostały wykorzystane materiały pochodzące z Archiwum
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Francji w Paryżu (AMAE) oraz materiały ze zbiorów
Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Dokumenty ze zbiorów francuskich przydały się, w celu
prześledzenia wzajemnych polsko-francuskich stosunków handlowych, kulturalnych i
politycznych. Z położeniem nacisku na postrzeganie Polski jako partnera przez stronę
francuską. Istotną okazała się podseria polska będąca częścią serii europejskiej.
Ważne źródło stanowiły pamiętniki będące kluczem do zagłębienia się w przeszłość
osób bliskich Gajewskiemu (Maria Dąbrowska, Stanisław Stempowski, Kazimierz Błeszyński,
Zofia Chądzyńska). Można tam również znaleźć sporo odniesień do Stanisława Gajewskiego,
odczytać stosunek tych osób do niego lub odwrotnie. Mimochodem o ambasadorze
wspominali m.in. Mieczysław Rakowski, Stefan Kisielewski, Jerzy Giedroyc czy Ludwik
Rajchman.
Odrębną grupę źródeł stanowiła prasa. Przeprowadzając kwerendę ówczesnych
gazet można było uzyskać obraz panujących nastrojów politycznych i napięć we wzajemnych
relacjach obu państw. Oczywiście do tych źródeł należy podchodzić niezwykle krytycznie ze
względu na ich specyfikę („Sztandar Młodych”, „Polityka”). Prasa ukazująca się po 1989 r.
przynosi bardziej obiektywne spojrzenie. Zawiera również cenne informacje dotyczące
rodziny Mühlsteinów czy przebiegu kariery Zofii Chądzyńskiej („Rzeczpospolita”, ”Polityka”,
„Gazeta Wyborcza”). Prasa nie stanowiła jednak dominującej roli w tejże dysertacji , lecz
jedynie uzupełniającą.
Wykorzystane zostały prace wspomnianych autorów zajmujących się dziejami
stosunków polsko-francuskich i czasów II RP (Zbigniew Girzyński, Maria Pasztor, Dariusz
Jarosz). Istotną rolę odegrały prace badaczy zajmujących się dziejami polskiego korpusu
dyplomatycznego (Krzysztof Szczepaniak, Jiři Friedl). Artykuły zawarte w czasopismach
naukowych, nie tylko z zakresu historii, lecz również prawa czy nauk przyrodniczych,
posłużyły jako ważny element spajający („Konteksty”, „Miscellanea Iuridica”, „Palestra”, „Res
Humana”, „Glaukopis”, „Archiwista Polski”, „Państwo i prawo”, „Literatura na świecie”,
„Postępy Mikrobiologii”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Stosunki Międzynarodowe”).

Praca niniejsza została podzielona na sześć rozdziałów. W pierwszym zostały
przedstawione rodzinne korzenie Gajewskiego, omówione zostały młodzieńcze lata,
edukacja i początki pracy zawodowej. Szczególny nacisk został położony na środowisko w
jakim wychowywał się Stanisław Gajewski. Masa znakomitych osób, z którymi od małego
stykał się, warta była szerszego omówienia nie tylko w kontekście bohatera pracy. Gajewski
zresztą pielęgnował raz zawarte znajomości i utrzymywał bliskie kontakty z przyjaciółmi w
Polsce oraz zagranicą. W nawiązaniu do działalności dyplomatycznej sporo miejsca zostało
poświęcone Anatolowi Mühlsteinowi, Marii Dąbrowskiej, Stanisławowi Stempowskiemu,
Janowi Strzeleckiemu czy Kazimierzowi Błeszyńskiemu. Byli to wybitni przedstawiciele
literatury, filozofii i polityki. Dla polskiej nauki niezwykle ważny był Wacław Gajewski,
którego wątek również został poruszony.
W rozdziale drugim zostały zawarte informacje dotyczące okresu drugiej wojny
światowej. Najbardziej enigmatyczny czas w życiu Gajewskiego, ponieważ w materiałach
źródłowych na temat znajduje się niewiele wzmianek. Pewne jest to, że w tym czasie
Gajewski ożenił się, a kulisy tego mariażu były dość zaskakujące. Główny nacisk został
położony na osoby Janiny Milejkowskiej i jej ojca Izraela Milejkowskiego, znanego przed
wojną lekarza.
Rozdział trzeci obejmuje okres do 1948 roku. Był to pierwszy pobyt Gajewskiego
na zagranicznej placówce w Czechosłowacji, gdzie uczył się rzemiosła dyplomaty. W tle czają
się ważne wydarzenia polityczne i narodowościowe na linii Warszawa – Praga, a Gajewski
niejako znajdował się w oku cyklonu. Potem nastąpił nieoczekiwany powrót do Polski. W
Ministerstwie Spraw Zagranicznych piął się po szczeblach urzędniczej kariery. Poznając
mechanizmy funkcjonowania poszczególnych departamentów miał okazję przyjrzeć się
sposobowi prowadzenia przez państwo polityki zagranicznej. Władając językiem angielskim
Gajewski stanął na czele delegacji, której zadaniem było doprowadzenie do zneutralizowania
losów jeńców wziętych do niewoli w czasie wojny w Korei. Mimo, że polska misja zakończyła
się fiaskiem, Gajewski jako jeden z nielicznych mógł uznać kilkumiesięczny pobyt w okolicach
Panmundżonu za udany, gdyż zdobył bezcenne umiejętności, międzynarodowe obycie i
zawarł istotne znajomości dla jego dalszej kariery.
W końcu wyjazd na niezwykle prestiżową placówkę w Paryżu i powołanie na
stanowisko ambasadora we Francji. Był to szczyt kariery Gajewskiego, trwający niespełna
osiem lat. O ile oceny Gajewskiego dotyczące jego kompetencji na ogół były pozytywne, gdyż
miał idealne do tego predyspozycje, o tyle stały się przyczyną gwałtownego i
niespodziewanego końca kariery w 1961 r.
W życiu prywatnym również zaszły ogromne zmiany. Po śmierci Milejkowskiej,
Gajewski wdał się w brzemienny w skutki romans z obywatelką Francji Josette Rosof. Na tym
tle zostały również ukazane kształtujące się wzajemne relacje polsko-francuskie podszyte
nieufnością, ze stojącą w cieniu Moskwą. Ostatni rozdział został poświęcony w dużej mierze
osobistym wydarzeniom z życia Gajewskiego. Powrót z Paryża do przaśnego PRL-u,
przymusowe rozstanie z Rosof, kolejne małżeństwo, oraz schyłek kariery zawodowej w
sejmowej kancelarii. Ostatni akcent to wyjazd na Hawaje, który jest jak gdyby klamrą

spinającą życie Stanisława Gajewskiego. Zastosowany w pracy układ chronologiczny,
skądinąd dominujący w biografiach, pozwolił w sposób najlepszy oddać dynamikę wydarzeń,
w których uczestniczył lub których był kreatorem bohater tego tekstu.
Na podstawie zgromadzonych materiałów źródłowych, archiwaliów i prac naukowych
celem badawczym stało się ustalenie, w miarę możliwości, faktów historycznych, a następnie
odnalezienie związków między nimi. To prowadziło do stawiania hipotez. Trudność sprawiały
zwłaszcza materiały znajdujące się w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej. Problemów
nastręczało ustalenie wiarygodności niektórych dokumentów, notatek czy adnotacji na
temat Stanisława Gajewskiego. W sposób krytyczny należało się również odnieść do wielu
sformułowań i form językowych stosowanych w oficjalnej dokumentacji służbowej okresu
PRL. Nie bez znaczenia pozostawały subiektywne oceny i osądy Stanisława Gajewskiego na
temat bieżącej sytuacji politycznej w Polsce lub sytuacji międzynarodowej. Również o nim
krążyło sporo tendencyjnych opinii, zwłaszcza z kręgów polskiego MSZ. Z kolei zupełnie
inaczej był odbierany przez stronę francuską. Poza heurystyką, narzędziem badawczym była
komparatystyka. Porównywanie materiałów źródłowych dotyczących Gajewskiego z
archiwum MSZ, IPN i AMAE prowadziło do stawiania możliwie jak najbardziej obiektywnych
wniosków. Podobnie rzecz się miała w stosunku do innych postaci, przez zestawienie ze sobą
dwóch lub więcej relacji pochodzących z różnych źródeł.

