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WALKA O CHARAKTER PAŃSTWA POLSKIEGO (1918—1919)1

Referat poniższy dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich obejmuje 
rozważania na tem at walki o charakter u s t r o j o w y  państwa, druga — 
walki o m o d e l  państwa burżuazyjnego, jakim stała się Polska 
w okresie międzywojennym. Podział ten odpowiada — jak się wydaje — 
dwom płaszczyznom, w których toczyła się walka o charakter państwa: 
płaszczyźnie zasadniczego, międzynarodowego konfliktu epoki między 
siłami rewolucji społecznej a siłami starego porządku oraz płaszczyźnie 
sprzeczności i antagonizmów między głównymi kierunkami politycznymi 
w łonie burżuazji.

Przegrana sił rewolucji społecznej w walce o charakter ustrojowy 
państwa polskiego stawia historyka przed zagadnieniem źródeł, które 
wprowadziły masy pracujące Polski na drogę tej walki, i okoliczności, 
które następnie ją zahamowały. Fakt, że w tym  samym czasie także 
w innych krajach Europy środkowej, zwłaszcza w Niemczech i na Wę
grzech, rozwijały się wydarzenia o tym  samym ogólnym kierunku i celu 
oraz że podobnie jak w Polsce zakończyły się także niepowodzeniem, 
zachęca przy tym do konfrontacji i porównań. Wydaje się wszakże, iż 
przy aktualnym stanie wiedzy o tych sprawach w Polsce można to czy
nić tylko w ograniczonym zakresie. Dotyczyć to może jedynie faktów 
i zjawisk ogólnych, a zarazem względnie ustalonych i uznanych co do

1 Artykuł ten jest tekstem referatu plenarnego, wygłoszonego przez autora na 
sesji naukowej w Warszawie 8 XII 1958 r. w związku z 40-leciem odzyskania nie
podległości przez Polskę (drugi referat plenarny pt. Polityczne zróżniczkowanie spo
łeczeństwa polskiego w okresie odbudowy państwa polskiego wygłosił prof. dr 
H. Jabłoński). W porównaniu z referatem wygłoszonym autor dokonał pewnych 
uzupełnień i rozszerzeń, zwłaszcza w partii dotyczącej polityki zagranicznej i sprawy 
polskich Ziem Zachodnich wraz ze Śląskiem. Z tego względu oraz ze względu na 
ogólną wagę problematyki związanej z 40-leciem odzyskania niepodległości Redakcja 
„Sobótki” uważała za celowe zaznajomić ze wspomnianym referatem swych Czytel
ników.
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swego charakteru czy znaczenia. Za fakt taki przyjąć można chyba to, 
że zarówno w Niemczech, jak i na Węgrzech poziom ruchu rewolucyj
nego i jego postępy na drodze tworzenia nowego ustroju, choć tylko 
częściowe i krótkotrwałe, były wyższe niż w Polsce.

Na problematykę walki o ustrój państwa polskiego rzuca to dodat
kowe, pomocnicze światło. W szczególności zwraca ono uwagę na to 
wszystko, co w Polsce było odmienne i specyficzne, co sprawiło, że walka 
ta w Polsce nie rozwinęła się z taką siłą, jak tam. Zagadnienie bodźców 
i hamulców na drodze walki o ustrój socjalistyczny państwa polskiego 
wydaje się w związku z tym dogodnym punktem wyjścia dalszych roz
ważań. Oczywiście, wypadnie mówić o tych sprawach wielkimi skrótami, 
a i to z zastosowaniem daleko idącej selekcji omawianych czy raczej po
ruszanych tylko zagadnień.

Tak np. pomijam problematykę historycznie zadawnionych i u trw a
lonych dysproporcji ekonomicznych i konfliktów klasowych, charaktery
zujących stosunki polskie, jako zjawisko w swym generalnym obrazie 
wspólne krajom na wschód od Łaby. Pomijam również rozległą proble
matykę gospodarczych skutków wojny, wiążącą się z powstaniem pań
stwa polskiego i położeniem mas ludowych w tym okresie. Częściowym 
usprawiedliwieniem niech będzie tu okoliczność, że w przeciwieństwie 
do problematyki politycznej tego okresu badania ostatnich lat w tej dzie
dzinie nie rozwinęły się szerzej. Nie wyszły one w zasadzie poza fakty 
i liczby zgromadzone w pracach Rosego, Kruszewskiego-Zdziarskiego, 
Rutkowkiego, Gąsiorowskiej, a zwłaszcza w znanym dziele pod red. 
M. H andelsm ana2. Toteż ograniczę się tu do powtórzenia dość po
wszechnego i nie kwestionowanego poglądu, iż kraj nasz i jego ludność 
ucierpiały w wyniku wojny i rabunkowej gospodarki okupantów w stop
niu zdecydowanie przekraczającym odpowiednie „normy“ w innych 
krajach europejskich.

To stwierdzenie wprowadza nas na trop tego, co specyficzne w pol
skich warunkach i podłożu ruchu rewolucyjnego — ruchu jedynie zdol
nego uczynić z Polski państwo socjalistyczne. Na tropie tym  warto 
zatrzymać się nieco, ponieważ on właśnie, jak się wydaje, prowadzi ku 
wyjaśnieniu sobie przyczyn względnej słabości tego ruchu.

Wśród specyficznych dla Polski czynników, wpływających na per
spektywę budowy socjalizmu w Polsce ówczesnej, bodaj na czołowe 
miejsce wysuwa się moment, iż leżała ona, i to w sensie także dosłow
nym, na skrzyżowaniu dróg rewolucji europejskiej. Dobitnie ilustrują 
to rozmiary liczbowe i implikacje polityczno-społeczne związane z pro

2 Polska w czasie wielkiej wojny  (1914—1918), t. III: Historia ekonomiczna, 
Warszawa 1936.



cesami migracyjnymi po zakończeniu wojny. Dopiero właściwie w ostat
nich latach historiografia polska (zwłaszcza w wydawnictwie Materiały 
archiwalne do historii stosunków polsko-radzieckich, w pracach Jabłoń
skiego, Najdus, Grosfelda i in.) udokumentowała i uwypukliła w należy
tej mierze społeczno-polityczne znaczenie tych zagadnień.

Do kraju powracały setki tysięcy emigrantów Polaków ze wschodu 
i zachodu, i tu, i tam „zarażonych“ — jak to określały raporty urzę
dowe — rewolucją. Jeden z nich, z 3 X 1918 r„ tak ich charakteryzował: 
„Najgwałtowniejszej, bezpośredniej podniety robocie przewrotowej do
starczył dopiero — jak zresztą należało się spodziewać niechybnie — ruch 
reemigracyjny. Wielotysięczne, dziś już na setki tysięcy obliczać się 
dające, rzesze wygnańcze niosą z sobą dwie rzeczy groźne i niełatwo 
dające się opanować: rozprzężenie społeczne, jako dominującą cechę 
własną, i celową, zorganizowaną agitację przewrotową, jako naleciałość 
rosyjską“. „To awangarda przewrotu — dodawał raport — bo kraj nie 
może dać im ani chleba, ani przytułku“ 3. W podobnych nastrojach w ra
cali reemigranci polscy z Niemiec, z armii zaborczych. Przemykali się 
przez ziemie polskie powracający do swej ojczyzny jeńcy rosyjscy, ucie
kinierzy lub zwalniani z niewoli niemieckiej. Jak  wyjaśniał jeden z prze
mysłowców górnośląskich, „chcą [oni] być obecni przy podziale ziemi, 
który, jak sądzą, nastąpi teraz w Rosji“ 4. Również część żołnierzy nie
mieckich z armii tzw. Oberostu wracała do domu w sposób nie zorga
nizowany, najbliższą drogą przez Polskę. Według danych oficjalnych 
Państwowego Urzędu do Spraw Jeńców, Uchodźców, Robotników przez 
punkty etapowe przeszło w ciągu zaledwie dwóch miesięcy na przełomie 
1918/19 r. 510721 jeńców, reemigrantów itp.

Oczywiście, trudno tę mocno zdemoralizowaną masę traktować jako 
świadomą, zorganizowaną „awangardę rewolucyjną“, jak ją nieraz prze
sadnie, pod wpływem przysłowiowego strachu o wielkich oczach, wi
działy urzędowe raporty. Ale mimo to był to doniosły czynnik rewolu
cyjny, o dużym znaczeniu właśnie specjalnie w Polsce. Nie tylko ze 
względów gospodarczych, ale jeszcze bardziej ze względów politycznych 
rząd polski podejmował niemałe wysiłki, aby dopływ i przepływ tych 
mas opanować i zahamować. Już wtedy wprowadzono w Polsce specjalną 
„kwarantannę polityczną“, przy czym podkreślano w dokumentach urzę
dowych, iż jest ona ważniejsza niż kw arantanna sanitarna.

Bezpośrednie sąsiedztwo wzdłuż długich granic z dwoma głównymi 
ośrodkami rewolucji społecznej, Rosją i Niemcami, sprawiało, że państwo

3 Materiały archiwalne do historii stosunków polsko-radzieckich, t. I, Warsza
wa 1957, s. 365.

4 WAP Wrocław, Akta b. Rejencji Opolskiej, t. 34405, bez pag.



polskie stosunkowo najszczelniej w Europie było otoczone pasmem wrze
nia rewolucyjnego. Wybuch niemieckiej rewolucji listopadowej w r. 1918 
stanowił dla polskich kół rewolucyjnych dodatkowy, silny bodziec w ich 
działalności, wywołał u nich wielkie, nadmierne nadzieje na bliskie już 
zwycięstwo powszechnej rewolucji socjalistycznej, która przyniesie wy
zwolenie i Polsce. W uchwale konferencji SDKPiL z listopada 1918 r. 
czytamy m. in.: „Socjalistyczna Republika Rosji, a za nią Socjalistyczna 
Republika Niemiec wyzwolą nie tylko proletariat, lecz Polskę i ludzkość 
całą!“ 5 Jeszcze w uchwale Zjazdu Zjednoczeniowego z 16 XII 1918 r. 
dawało kierownictwo KPRP wyraz swemu przekonaniu, że „poczęta 
w kraju ekonomicznie bardziej dojrzałym, oparta o doświadczenia rewo
lucji rosyjskiej rewolucja niemiecka zmierza z żelazną koniecznością do 
dyktatury proletariatu, do bezpośredniego urzeczywistnienia społecznego 
programu rewolucji, zwalczając wszelkie zakusy zahamowania jej za 
pomocą konstytuanty i parlamentów »ogólnonarodowych«“ 6.

Wiara w siły rewolucji niemieckiej dodawała sił i rewolucjonistom 
polskim, ale tylko dopóty, dopóki istniały jeszcze jakieś realne szanse 
zwycięstwa tej rewolucji. Te szanse doznały poważnego uszczerbku 
w styczniu 1919 r., po krwawym stłumieniu powstania spartakusowskiego 
w Berlinie i zamordowaniu Karola Liebknechta i Róży Luksemburg; 
zdławienie na początku maja tegoż roku Bawarskiej Republiki Rad wiarę 
tę prawie dobiło. Z tą chwilą mobilizujący dotąd wpływ rewolucji nie
mieckiej ustał, a nawet, prawem naturalnej reakcji, zamienił się w czyn
nik hamujący. Podkreślał to raport Warszawskiego Biura Koresponden
cyjnego 7 z 23 IV 1919 r. zaznaczając, że na „depresję“ komunistów 
polskich złożył się w niemałej mierze zarysowujący się już wyraźnie 
upadek Bawarskiej Republiki Radzieckiej. Przy całej ostrożności, z jaką 
trzeba odnosić się do materiałów źródłowych tego typu, wydaje się, że 
w tym wypadku zawarta w nich ocena sytuacji miała pokrycie.

Położenie Polski na skrzyżowaniu dróg rewolucji europejskiej stano
wiło bodajże najbardziej szczególną i ważką cechę wyróżniającą punkt 
wyjścia do walki o socjalistyczny charakter państwa w Polsce w porów
naniu z innymi państwami. Zgodzić się co prawda trzeba, że była to 
cecha w tym  sensie przejściowa, iż jej poszczególne przejawy, jak na

5 „Nasza Trybuna”, 6 XII 1918.
6 H. B i c z ,  Rady delegatów robotniczych w Polsce w 1918—1919 r., Moskwa 

1934, s. 316.
7 Warszawskie Biuro Korespondencyjne było placówką informacyjno-wywia

dowczą, dostarczającą materiałów rządowi. Były to materiały jak najbardziej po
ufne, przekazywane zaledwie kilkunastu osobom w państwie. Ze wzglądu na swoją 
szczerość ‘i kontakty z czołowymi przywódcami politycznymi w Polsce raporty 
WBK mają nader doniosłą wartość naukowo-historyczną.



silenie reemigracji, wpływ rewolucji niemieckiej itp., nie miały charak
teru długotrwałego. Niemniej, przynajmniej do stycznia 1919 r., a może 
i do wiosny tegoż roku, stwarzała ona w pewnym stopniu uprzywilejo
wane w arunki obiektywne dla działalności rewolucyjnej w Polsce. Tę 
ocenę sytuacji umacniają zasygnalizowane uprzednio stosunki gospo
darcze po wojnie na ziemiach polskich, potęgujące fermenty społeczne 
w masach ludowych, zadawnione konflikty klasowe w mieście i na wsi. 
Pogłębiło je w czasie okupacji uprzywilejowanie obszarnictwa przez 
władze niemieckie i austriackie.

Przy całej doniosłości tych bodźców dorobek walki sił rewolucyj
nych o charakter państwa ograniczał się do kategorii osiągnięć ogólno- 
demokratycznych w rodzaju demokratycznego prawa wyborczego, sto
sunkowo szerokiego zasięgu reform socjalnych, reformy rolnej 1919 r., 
konstytucji marcowej. Nie należy tych osiągnięć lekceważyć także z punk
tu widzenia perspektywy walki o nowy ustrój państwa. Ich znaczenie 
podkreślał silnie i niejednokrotnie Lenin, zwłaszcza w Dwóch taktykach  
socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej. Jednakże w d a n y m  
momencie i w d a n y c h  warunkach rewolucyjnych lat 1918—1919 
sprawy walki o nowy u s t r ó j  państwa nie posuwały one naprzód. Tę 
sprawę mogły posunąć naprzód tylko kroki na drodze do zdobycia władzy 
politycznej w kraju. Tymczasem siłom rewolucyjnym w Polsce nie udało 
się tego dokonać. Między innymi nie udało się im dać przynajmniej po
czątku jakiemuś centralnemu, choćby potencjalnemu, ośrodkowi dyspo
zycji politycznej w skali ogólnokrajowej, jak to częściowo udało się 
w Niemczech czy tym bardziej na Węgrzech. Nie udało się tego dokonać 
w Polsce, nawet w skali jakiejś polskiej Bawarii, także w Zagłębiu Dą
browskim. Nie udało się w Polsce wymusić faktycznej legalizacji dzia
łania dla partii komunistycznej. I tak dalej.

Powyższa charakterystyka sytuacji jest z konieczności wielkim, nie
kiedy nadmiernym skrótem. Niemniej wydaje się ona uprawniać do 
postawienia, przynajmniej jako hipotezy roboczej, twierdzenia, że między 
potencjalnymi możliwościami wynikającymi ze społeczno-ekonomicz
nych i międzynarodowych przesłanek rozwoju sytuacji w Polsce u progu 
drugiej niepodległości a dorobkiem walki o charakter u s t r o j o w y  
państwa zachodziła wyraźna dysproporcja na niekorzyść tego ostatniego. 
Powstaje podstawa do wniosku, że niemałą skądinąd siłę bodźców rewo
lucyjnych w Polsce przemożnie neutralizowały swoiste przeciwbodźce 
i hamulce na drodze walki o nowy ustrój państwa. Wydaje się, że po
wojenna historiografia polska ma poważne osiągnięcia, jeśli chodzi o do
kumentację i analizę pozytywnych przesłanek rozwoju tej walki u progu 
drugiej niepodległości. Wypełniła ona w tej mierze wielką i nieprzypad
kową lukę, odziedziczoną po historiografii burżuazyjnej, zniekształcają



cej w sposób istotny prawdę historyczną tych lat. Ale koncentracja nad 
tymi sprawami odsunęła zarazem z pola widzenia historiografii marksi
stowskiej zagadnienie owych hamulców, wyjaśniających przyczyny po
rażki sił rewolucji w Polsce. Dlatego też pragnąłbym zagadnieniu temu 
poświęcić więcej uwagi, wyrażając zarazem przekonanie, że i w przy
szłości powinno ono pozostać przedmiotem żywej uwagi historyków dzie
jów najnowszych celem naprawienia zachwianej równowagi badawczej 
w tej mierze.

Wśród czynników osłabiających wpływy rewolucyjne w Polsce wska
zać należy momenty natury ekonomicznej, demograficznej, socjologicznej, 
jak spowodowana wojną i wywózkami dezintegracja wielkich polskich 
ośrodków przemysłowych i robotniczych, zdeformowanie struktury kla
sowej społeczeństwa, deproletaryzacja, a niekiedy lumpenproletaryzacja 
części klasy robotniczej itp. We wszystkich tych dziedzinach wielką po
moc historykom mogliby przynieść zwłaszcza socjologowie. Jednakże do 
tej pory pomocy tej na skutek znanych trudności przeżywanych przez 
socjologię historycy nie otrzymali. Wypada więc ograniczyć się jedynie 
do ogólnego stwierdzenia wagi tych problemów dla interesującego nas 
tematu, a przy okazji zaapelować do socjologów, aby w swych badaniach 
tę problematykę wzięli na warsztat naukowy. Niewątpliwie wzbogaciłyby 
one poważnie naszą wiedzę o początkach drugiej niepodległości łącznie 
z zagadnieniem przesłanek pozytywnych i negatywnych walki o charak
ter państwa polskiego.

Znacznie więcej da się powiedzieć o momentach politycznych i świa
domościowych, przeciwdziałających walce o socjalistyczny ustrój pań
stwa. Na czoło wysuwa się tu problem współzależności między dążeniami 
niepodległościowymi a społeczno-rewolucyjnymi w społeczeństwie pol
skim. Od umiejętnego zharmonizowania tych dążeń zależało w dużej, 
jeśli nie w decydującej mierze poparcie narodu dla określonej koncepcji 
ustroju państwa. Od ugrupowań burżuazyjnych tego zharmonizowania 
nie można było oczekiwać. Ze swej strony komuniści zbyt głęboko jesz
cze tkwili w tradycjach luksemburgistowskiego ujmowania kwestii na
rodowej, zbyt dalecy jeszcze byli od leninizmu, aby umieli podjąć to nie
zwykle trudne, jedynie w Rosji przez Lenina realizowane zadanie. W re
zultacie przeciwko programowi radykalnych i zasadniczych przeobrażeń 
społecznych stanęła burżuazyjna koncepcja niepodległego „państwa na
rodowego“, jako antidotum na „powszechną rewolucję społeczną“.

Społeczeństwo polskie stanęło przed niezwykle trudnym  wyborem: 
między perspektywą socjalizmu — w potocznym mniemaniu — anty- 
niepodległościowego albo niepodległości antysocjalistycznej. Tej ostatniej 
perspektywy nie korygował fakt, że pierwsze rządy niepodległej Polski 
reprezentowały linię polityczną PPS. Wszak premier Moraczewski przy



znawał: „Gdybym ja wierzył tak w rewolucję, jak wy [robotnicy — H. Z.] 
wierzycie, zaprawdę inne podpisywałbym dekrety. Ale nie wierzę w tw ór
czość ani dobroczynność rewolucji“ 8.

Społeczeństwo miało wybór tym trudniejszy, że prawicowe kierownic
two PPS umiejętnie przystosowywało się w swych wystąpieniach ze
wnętrznych do rewolucyjnych dążeń mas. Natomiast przywódcy i prasa 
KPRP niekiedy wręcz demonstracyjnie odcinali się od aspiracji niepod
ległościowych. Do wyjątków należały jeszcze takie poglądy, jak War- 
skiego i niektórych innych działaczy komunistycznych, rozumiejących, 
że sprawa niepodległości narodowej nie jest jakąś quantité negligeable. 
Temu stanowisku dał wyraz Warski między innymi na posiedzeniu War
szawskiej Rady Delegatów Robotniczych w dniu 6 II 1919 r., gdy poparł 
uchwalony później jednomyślnie wniosek potępiający politykę zagranicz
ną rządu Paderewskiego jako politykę zaprzepaszczania praw polskich 
do Śląska. „WRDR — głosiła rezolucja — protestuje i potępia rząd Pa
derewskiego, rząd kapitalistów i obszarników, który z kapitalistyczną 
Koalicją frymarczy i zaprzepaszcza interesy ludu roboczego, kupczy 
ziemią śląską, a wewnątrz kraju szerzy gwałty, więzi i nieludzko katuje 
naszych towarzyszy i kuje więzy niewoli przeciw całemu ludowi robo
czemu. Na znak protestu WRDR wzywa do jednodniowego strajku w dniu 
7 lutego“ 9. Również w niektórych sformułowaniach komunistycznego 
Projektu platformy politycznej w RDR z tegoż okresu widać pewne za
powiedzi ewolucji stosunku komunistów do kwestii narodowej i niepod
ległości. Jednakże nie te akcenty dominowały w hasłach i działalności 
KPRP w omawianym okresie, co poważnie utrudniło jej szerokie dotar
cie do mas i stoczenie zwycięskiej walki o wprowadzenie ustroju socja
listycznego w Polsce. Akcenty te wzięły górę dopiero na II Zjeździe, 
w nacechowanej głębokim patriotyzmem, a zarazem proletariackim in
ternacjonalizmem uchwale: Sytuacja polityczna i taktyka partii.

Przy tym wszystkim na świadomość polityczną społeczeństwa pol
skiego oddziaływały ujemnie czynniki i tradycje, utrudniające wyraźne 
i zgodne z rzeczywistością społeczną rozgraniczenie frontów walki. Zwar
tość sił, w swej istocie rewolucyjnych, podkopywały konflikty często 
pozorne, głębokie złudzenia, ogólne zamieszanie polityczne. Do tych 
negatywnych współczynników sytuacji rewolucyjnej w Polsce, na ogół 
nie docenianych przez historiografię marksistowską, zaliczyć należy mię
dzy innymi rolę polityczną legendy Piłsudskiego. Jest faktem, że Pił
sudski nie tylko w pojęciu arcybiskupa regenta Rakowskiego był „mę
żem opatrznościowym“, mężem opatrznościowym reakcji społecznej.

8 Arch. Zakładu Historii Partii, Warszawa, Mat. WBK, raport z 15 III 1919.
0 Bi c z ,  op. cit., s. 20.



Uchodził on za takiego również w złudnym pojęciu wielu uczciwych de
mokratów i patriotów. W Aktach Kancelarii Cywilnej Naczelnika Pań
stwa nie brak listów przypisujących mu w najlepszej wierze rolę prze
wodnika na drodze do socjalizmu i rzecznika walki o prawa ludu pol
skiego.

Głęboko szkodliwy wpływ na pomyślny rozwój walki o charakter 
państwa polskiego miały silne w Polsce tendencje antysemickie, gorli
wie podsycane zwłaszcza przez koła endeckie. Szerzyły się one przede 
wszystkim w sferach małomiasteczkowego drobnomieszczaństwa, wśród 
chłopstwa, ale nie omijały także części klasy robotniczej. Wystarczy 
przykładowo wspomnieć, że do pierwszej w Polsce Rady Delegatów Ro
botniczych w Lublinie nie dopuszczono początkowo przedstawicieli Bundu 
i innych organizacji robotniczych żydowskich. Podobne konflikty wystą
piły w Łodzi i niektórych innych miastach. Wystąpienia chłopskie w Ma- 
łopolsce wiosną 1919 r. odbywały się pod hasłem „przeciw panom i Ży
dom“. Obróciły się najpierw  przeciw Żydom, ponieważ — jak wyjaś
niało urzędowe sprawozdanie — „ekscedenci spodziewali się małego 
oporu ze strony Żydów tudzież pobłażliwości władz“ 10 11. Ale „panowie“ 
rozumieli, że jest tylko kwestią kolejności, iż te ekscesy nie zwróciły 
się na razie przeciw nim. I dlatego nawet prasa endecka uznała za sto
sowne potępić te ekscesy — w innych wypadkach jak najbardziej uspra
wiedliwiane czy wręcz prowokowane przez nią. Nawiasem mówiąc, jest 
to jeden z bardziej charakterystycznych przyczynków do zrozumienia 
źródeł zamieszania politycznego w ówczesnej Polsce. Z pewnością nawet 
ludzie politycznie uświadomieni niełatwo pojmowali fakt, że oto endecja 
i Chołoniewski występują w obronie Żydów — przeciwko rewolucyjnym 
chłopom, ich pogromcom.

W całokształcie czynników kształtujących czy raczej zniekształcają
cych świadomość polityczną społeczeństwa polskiego niemałe możliwości 
przed antyrewolucyjną agitacją burżuazji otwierała okoliczność, że w pły
wy rewolucji wlewały się do Polski głównie z dwóch państw zaborczych, 
z Rosji i Niemiec. Jest zrozumiałe, że niełatwo było przezwyciężyć zadaw
nione opory i niechęć wobec wszystkiego, co w tak znacznym stopniu 
przychodziło „stam tąd“. Lenin miał rację, gdy mówił, że w Polsce „stra
szą robotników tym, że Moskale, Wielkorusi, którzy zawsze Polaków 
gnębili, chcą wnieść do Polski swój wielkoruski szowinizm, osłonięty 
mianem komunizmu“ n . Ułatwiał tę propagandę fakt, że — z całkowicie 
różnych przyczyn — tak Niemcy, jak i rząd radziecki zdecydowanie po
tępiali trak tat wersalski, że obu państwom szczególnie bezpośrednio, choć

10 Arch. ZHP, Mat. WBK, raporty z 24 i 26 V 1919 r.
11 Le' ni n,  Dzieła, t. XXIX, Warszawa 1956, s. 163.



znowu w sposób zupełnie odmienny, zagrażała interwencja Koalicji, że 
były one na arenie międzynarodowej politycznie najbardziej izolowane, 
że wskutek tego tendencje do normalizacji wzajemnych stosunków mię
dzy Niemcami a Rosją Radziecką były silniejsze niż na innych odcinkach 
i sfinalizowały się paktem w Rapallow 1922 r. Stąd już łatwy krok do 
kłamliwej, ale i chwytliwej tezy o „współpracy — jak to formułował 
Korfanty w jednym ze swych apeli na Górnym Śląsku — pruskiego mi- 
litaryzmu i rosyjskiego bolszewizmu“, zmierzającej do „anulowania trak
tatu  wersalskiego, rabunku przez Prusy polskich prowincji zachodnich ... 
dalszego ujarzmienia narodu polskiego“ 12.

Te i podobne czynniki wpływały hamująco na przesłanki zwycięstwa 
sił rewolucyjnych w Polsce i budowy w niej ustroju socjalistycznego. 
Należyte uwzględnienie ich roli w rozwoju sytuacji rewolucyjnej w kraju 
powinno ułatwić dokładniejsze sprecyzowanie etapów walki o charak
ter ustrojowy państwa.

Ogólnie biorąc, zbiegają się one z periodyzacją rozwoju ruchu rewo
lucyjnego w Polsce w tym okresie, choć z pewnymi odchyleniami, spo
wodowanymi koniecznością silniejszego uwzględnienia rozwoju względ
nie zaniku określonych instytucji odzwierciedlających charakter pań
stwa. Z punktu widzenia omawianego tu problemu nie ma większego 
znaczenia cezura r. 1923, przyjmowana dotąd jako jedna z podstawowych 
cezur periodyzacyjnych w rozwoju ruchu rewolucyjnego. Nawiasem 
mówiąc, nawet tylko z tego ostatniego punktu widzenia znaczenie 
roku 1923 wydaje się być mocno wyolbrzymione. Dla walki o cha
rakter państwa szczególne znaczenie zdają się mieć obok momentu po
czątkowego, tj. przełomowych dni wokół 10—11 listopada, zebranie się 
Sejmu Ustawodawczego, ukonstytuowanie się najwyższych władz pań
stwowych i przyjęcie tzw. małej konstytucji w połowie lutego 1919 r. 
Niemniej istotne znaczenie ma w tym zakresie połowa r. 1919. Rozbicie 
rad delegatów robotniczych w tym okresie, uchwalenie reformy rolnej, 
włączenie Poznańskiego w skład państwa, podpisanie traktatu  wersal
skiego, załamanie się rewolucji niemieckiej i węgierskiej — oto niektóre 
tylko ważkie wydarzenia, które praktycznie przekreślały szanse zwycię
stwa rewolucji w Polsce, a z tym i możliwości przekształcenia jej w pań
stwo socjalistyczne. Również zresztą z punktu widzenia ogólnego roz
woju rewolucyjnego w Polsce (i w Europie) połowa r. 1919 wydaje się 
mieć nader doniosłe znaczenie.

Od tej chwili już tylko jakieś gwałtowne przeobrażenia w sytuacji 
międzynarodowej mogły zaktualizować ponownie sprawę zmiany ustroju 
Polski. Taka sytuacja zaistniała podczas wojny 1920 r. Zagadnienie wpły

12 „Oberschlesische Grenzzeitung”, 18 VIII 1920.



wu tej wojny na zmiany ustrojowe w Polsce jest nader skomplikowane. 
Łączy się ono ściśle z jej znaczeniem dla aktywizacji ruchu rewolucyj
nego w kraju, bez czego żadne trw ałe zmiany ustrojowe nie mogłyby być 
przeprowadzone.

Wydaje się, że znaczenie polityczne wojny polsko-radzieckiej pod 
tym względem nie może być oceniane w sposób jednolity. Ma to swoje 
uzasadnienie przede wszystkim w podziale klasowym społeczeństwa pol
skiego, przeciwstawiającym szerokie masy ludowe garstce militarystów 
i obszarnictwa polskiego z jego majątkami i „misją cywilizacyjną“ na 
wschodzie. Społeczeństwo polskie w swej masie wojny tej co najmniej 
nie rozumiało i nie chciało, a jeśli chodzi o jego rewolucyjną czołówkę — 
zdecydowanie ją potępiało. Na dziesiątki można liczyć raporty mówiące 
o masowym uchylaniu się chłopów i robotników od poboru do wojska, 
mobilizowanego do wyprawy na wschód. Podczas dyskusji w Komitecie 
Narodowym Polskim 11 XII 1918 r. na tem at nastrojów wojska organizo
wanego w kraju stwierdzono — w oparciu o świeże relacje — że „dla 
walki z Niemcami liczyć można na wszystkie wojska... Natomiast w razie 
walki przeciwko bolszewizmowi na przeważną część tych wojsk liczyć 
nie można“ 13. Nawet Pobóg-Malinowski, starający się usprawiedliwić każ
dy krok Piłsudskiego, przyznaje w swej ostatniej pracy, że społeczeń
stwo polskie „w przytłaczającej swej większości stanowiska Piłsudskiego 
nie rozumiało i dlatego przeważnie było mu przeciwne“ 14. Tego rodzaju 
nastroje oczywiście wzmacniały pozycję polityczną KPRP w masach 
ludowych, jako najbardziej konsekwentnego rzecznika walki z imperia
listyczną agresją polską na wschodzie. Dotyczy to przynajmniej p i e r w 
s z e j  fazy wojny, mniej więcej do maja 1920 r.

Sytuacja ta zaczęła ulegać zmianie w d r u g i e j  fazie wojny, gdy 
wojska radzieckie zbliżać się zaczęły do ziem etnicznie polskich i kie
rując się logiką praw wojny podjęły marsz na stolicę kraju, Warszawę. 
Wówczas wojna w oczach większości Polaków nabrała cech wojny obron
nej przed zagrożeniem zewnętrznym. Zapewne to właśnie miał na myśli 
Lenin, gdy zastanawiając się nad przyczynami porażki Armii Czerwonej 
pod Warszawą, mówił: „Kiedy dotarliśmy pod Warszawę, wojska nasze 
były do tego stopnia wyczerpane, że zabrakło im sił, aby odnosić dalsze 
zwycięstwa, a wojska polskie, poparte przez zryw patriotyczny w War
szawie, czując się we własnym kraju, uzyskały poparcie, mogły ponow
nie posuwać się naprzód“ 15.

13 Arch. Akt Nowych, Warszawa, Mat. KNP, prot. z posiedzenia 11 XII 1918 r.
14 W. P o b ó g - M a l i n o w s k i ,  Najnowsza historia polityczna Polski 1864— 

1945, t. II, cz. 1, Londyn 1956, s. 232.
15 L e n i n ,  Dzieła, t. XXXI, Warszawa 1955, s. 304.



Wydaje się, że ten zryw patriotyczny (bez cudzysłowu również u Le
nina), te właśnie uczucia narodowe nie sprzyjały trzeźwej ocenie cha
rakteru  wojny jako c a ł o ś c i .  W szczególności przysłoniły one w pa
mięci społeczeństwa niedwuznacznie zaborcze i aneksjonistyczne poczyna
nia m ilitarne Piłsudskiego w r. 1919 na wschodzie, a także jawnie im
perialistyczną wyprawę kijowską z kwietnia 1920 r. Zatarły poniekąd ten 
jej charakter jako źródła kontrofensywy radzieckiej latem 1920 r. Ta 
ewolucja w nastrojach społeczeństwa utrudniała agitację komunistów 
polskich i, co za tym idzie, ich walkę o zbudowanie ustroju socjalistycz
nego w Polsce. Oczywiście, jest to tylko hipoteza robocza, wymagająca 
jeszcze skrupulatnego i wszechstronnego prześledzenia faktów, których 
wymowa dopiero sprawę ostatecznie rozstrzygnie. Już dziś jednak warto 
zwrócić uwagę, że analiza tych faktów, o ile nie ma być powierzchowna, 
powinna wziąć pod uwagę wzmiankowany wyżej moment istnienia 
d w ó c h  faz w przebiegu wojny polsko-radzieckiej.

*  * *

*

Równolegle z walką o ustrojowy charakter państwa rozwijała się 
stopniowo również walka wśród ugrupowań burżuazyjnych o m o d e l  
państwa kapitalistycznego. Jakkolwiek podporządkowana zasadniczemu 
konfliktowi między siłami nowego a starego porządku, walka ta miała 
doniosłe znaczenie już choćby dlatego, że ostatecznie te właśnie ugrupo
wania kształtowały przez 20 lat losy narodu i państwa polskiego.

Fakt podporządkowania antagonizmów między ugrupowaniami bur- 
żuazyjnymi naczelnemu konfliktowa epoki w postaci walki między siłami 
rewolucji a siłami reakcji zaznaczał się szczególnie silnie u progu dru
giej niepodległości, gdy bezpośredniość zagrożenia rewolucyjnego przy
tłumiała istniejące wśród nich rozbieżności. Nic bardziej charaktery
stycznie tego nie poświadcza, jak starania o uwolnienie z Magdeburga 
Piłsudskiego. Zabiegali o to usilnie przywódcy wszystkich głównych obo
zów politycznych w Polsce, każdy swoimi kanałami. Zabiegał Daszyński 
u swego niemieckiego odpowiednika, Scheidemanna, endecki rząd Zwie
rzyńskiego u rządu niemieckiego, podobnie Rada Regencyjna i inni. Można 
by długo mnożyć tego rodzaju przykłady. Utrudnia to w pewnej mierze 
dostrzeżenie zarysowujących się różnic w zakresie koncepcji budownic
twa państwowego.

Niemniej nie jest to niemożliwe, zwłaszcza że w dużej mierze stano
wiły one przedłużenie tzw. orientacji z okresu wojennego, choć z pew
nymi modyfikacjami. Zauważmy zresztą od razu, że wypadnie pominąć 
szczegóły wyróżniające poszczególne ugrupowania i skupić się na naj
ważniejszych rozbieżnościach między głównymi k i e r u n k a m i  po



litycznymi. I w takim ujęciu powstają przy tym  niemałe trudności, wy
nikające z postawy i działalności różnych grup pośrednich, z taktyki 
politycznej samych głównych odłamów obozu burżuazyjnego, taktyki 
przybierania odpowiedniej „barwy ochronnej“, jak to obrazowo powie
dział Dmowski.

U progu drugiej niepodległości mamy do czynienia z dwoma głównymi 
kierunkami, a zarazem koncepcjami budownictwa państwowego w tym  
obozie: z koncepcją Narodowej Demokracji ze swymi najważniejszymi, 
choć niekiedy niezdecydowanymi sojusznikami, jak PSL „Piast“, Chrześ
cijańską Demokracją itp., oraz koncepcją tzw. lewicy niepodległościowej 
z PPS i PSL „Wyzwolenie“. Wydaje się, że już wtedy można zaobser
wować wyłanianie się w tym układzie „trzeciej siły“, mianowicie piłsud- 
czyzny, jako swoistego łącznika i pośrednika między powyższymi głów
nymi kierunkami burżuazyjnymi. Ześrodkowywała się ona wokół osoby 
i legendy Piłsudskiego, działając przez różnorodne koła inteligencji libe
ralnej, kadry PO W i wojskowych, wreszcie szereg prawicowych działa
czy PPS starszego pokolenia, jak Wasilewski, Moraczewski, Jodko i inni. 
Wydaje się, że jest to problem zasługujący na baczną uwagę i z dawna 
już oczekujący udokumentowanej analizy; obecnie dzięki książce Pobóg- 
Malinowskiego mogłaby ona być znacznie ułatwiona. Wydaje się rów
nież — jak o tym jeszcze będzie mowa — że znajduje on swoje odbicie, 
gdy chodzi o koncepcję budownictwa państwowego.

Między tym i kierunkami występowały niekiedy wcale duże różnice 
tak w zakresie urządzenia stosunków wewnętrznych, jak i polityki zagra
nicznej. Już samo sformowanie „rządów ludowych“ Daszyńskiego i Mo- 
raczewskiego ujawniło je wcale wyraźnie, choć i te rządy g ł ó w n e  
ostrze swych poczynań kierowały bezspornie przeciwko siłom rewolucji. 
Wśród bardzo obfitej dokumentacji tej ostatniej tezy na szczególną uwagę 
zasługują wywody Dmowskiego na posiedzeniu Komitetu Narodowego 
Polskiego w Paryżu 23 XI 1918 r. Dmowski dowodził tam, że należy 
szukać kontaktu z lewicą; dla „dobra sprawy polskiej“, „jak również 
mając na względzie — mówił — że grozi nam dzisiaj na wewnątrz wojna 
domowa lub bolszewizm, zgadzamy się na kompromis i nawet na zacho^ 
wanie władzy przez żywioły lewicowe aż do chwili zwołania sejmu regu
larnego i przesądzenia sprawy polskiej na kongresie pokojowym“ lf\  Rów
nież Piłsudski i „rządy ludowe“ w pełni uznawały konieczność współdzia
łania z endecją na polu walki z „bolszewicką anarchią“.

Koła prawicowe rozumiały też dobrze, iż w okresie wrzenia rewolu
cyjnego nie obejdzie się bez ustępstw w rodzaju 8-godzinnego dnia pracy, 
mniej lub więcej powszechnego prawa wyborczego, pewnych zewnętrz- 16

16 Arch. Akt Nowych, Warszawa, Mat. KNP, prot. z posiedzenia 23 XI 1918.



nych gestów demokratycznych. Wszak nawet endecki rząd Świerzyń- 
skiego, powołany przez Radę Regencyjną, wydał manifest naszpikowany 
frazesami o „demokracji“, „polskim ludzie pracującym“, „Polsce ludo
w ej“ itp. W owych czasach wszyscy — jak później drw ił z tego Piłsud
ski — obficie mówili „o »szerokich warstwach pracujących«, o »koniecz
ności udziału ludu« w tym czy innym, o »konieczności ludowładztwa« — 
wszyscy przeciwnicy »ludowładztwa« i »warstw pracujących«. Dochodzą 
oni do tego — mówił dalej Piłsudski — że nienawidząc tych określeń, 
spokojnie podpisują te wszystkie słowa w aktach urzędowych“ 17.

Mimo wszystko poczynania tzw. lewicy niepodległościowej i „rządów 
ludowych“ nie we wszystkim znajdowały aprobatę prawicy. Pomijając 
już zawiści ambicjonalno-konkurencyjne, stanowiły one bądź co bądź 
zapewne najbardziej lewy program polskiej demokracji burżuazyjnej. 
Przy wszystkich swych niedopowiedzeniach i przemilczeniach wprowa
dzał on pewne postępowe elementy w model polskiego państwa burżu- 
azyjnego, jak stosunkowo rozległe reformy socjalne, podstawowe swobody 
obywatelskie, demokratyczne 5-przymiotnikowe prawo wyborcze itp. 
Zapowiadał jeszcze wiele więcej, i to niekiedy dość szczegółowo. W prze
ciwieństwie do autorów tych zapowiedzi masy ludowe brały je w dużej 
mierze na serio. Wszak nawet w rewolucyjnej „republice tarnobrzeskiej“ 
uznano zwierzchnictwo rządu lubelskiego. Podane w tonie nader rewo
lucyjnym zapowiedzi te budziły tym większy niepokój w mniej w ta
jemniczonych kołach burżuazji i innych posiadaczy, że jednocześnie masy 
ludowe podejmowały faktyczną walkę o Polskę ludową.

Nawet złagodzony w porównaniu z manifestem lubelskim z 7 XI 
1918 r. manifest Moraczewskiego z 21 XI miał — według jego relacji — 
wywołać „w społeczeństwie kołtunów i filistrów“ reakcję „wściekłości“, 
zwłaszcza gdy „societa endecka ujrzała, że nowy rząd jest dalszym cią
giem rządu lubelskiego“. Tę reakcję „society endeckiej“ tłumaczył Mo- 
raczewski jej niechęcią do utworzenia sejmu demokratycznego, dania 
praw  wyborczych kobietom, wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy, 
obawą przed zapowiedzianą reformą agrarną, wywłaszczającą obszarnic- 
two, kontrolą robotników nad zyskami przedsiębiorców, milicją ludową, 
szkołą świecką itp. „Więc rozwijają — pisał — sztandar z napisem »Bóg 
i Ojczyzna« ... Lepiej niech Polski nie będzie, jeżeli ma być demokra
tyczna“ 18.

W tych sformułowaniach naszkicował niejako Moraczewski od strony 
negatywnej kontrprogram endecji w zakresie urządzenia stosunków we
wnętrznych państwa polskiego. Ale relacja Moraczewskiego, pisana na

17 J. P i ł s u d s k i ,  Pisma zbiorowe, t. VIII, Warszawa 1937, s. 107.
18 E. K., Przewrót w Polsce, Kraków—Warszawa 1919, s. 50.



gorąco w ogniu walki politycznej, wyolbrzymia niewątpliwie rewolu- 
cyjność programu własnego i wyostrza przesadnie różnice między nim 
a koncepcjami prawicowymi. Po odliczeniu z niego wszystkiego, co było 
tylko demagogicznym frazesem, odstęp między jednym a drugim mu
siałby znacznie się zmniejszyć.

Niemniej nie zanikał on całkowicie. Przy tym wszystkim w poczuciu 
znacznej części społeczeństwa polskiego, w łonie inteligencji liberalno- 
demokratycznej, wśród robotników, a częściowo i chłopstwa, utrzym y
wała się w całej pełni głęboka nieufność do Dmowskiego i endecji jako 
wcielenia reakcji, klerykalizmu, antysemityzmu. Tę wrogość pogłębiała 
świeża pamięć ugodowo-serwilistycznych tradycji endecji w stosunku 
do caratu. Znając te nastroje, endecja, chadecja i zbliżone do nich ugru
powania wolały często nie występować pod własną firmą partyjną (np. 
w wyborach styczniowych 1919 r.); na jednynfi z wieców w Warszawie 
w listopadzie 1918 r. Korfanty wołał: „Towarzysze! Jestem dzieckiem 
ludu! Nie należę do endecji!“ 19

Nasuwa się z kolei pytanie, jakie były źródła niezadowolenia sił pra
wicy społecznej z „rządów ludowych“ i ich programu?

Należy na wstępie stwierdzić, że istniały niewątpliwie pewne różnice 
na punkcie stosunku do rządów ludowych między różnymi ugrupowa
niami prawicy społecznej. Łatwiej było głosić hasła czasowej ugody 
z tymi rządami w sztabie głównym endecji, Komitecie Narodowym Pol
skim, w dalekim i bezpiecznym Paryżu, a znacznie trudniej w kraju. 
Tutaj organa rządowe nie potrafiły niejednokrotnie zabezpieczyć klasom 
posiadającym ich najbardziej elementarnych „praw “: prawa bezpiecznego 
korzystania ze swego majątku, przejmowanego przez robotników i chło
pów, ba, nawet bezpieczeństwa osobistego. Tutaj wrzucano dyrektorów 
do szybów kopalnianych, chłopi konfiskowali plony w spichrzach obszar- 
niczych, robotnicy produkt swej pracy w magazynach fabrycznych. Tu
taj m inister Thugutt, „polski Robespierre“ (jak lubił się mienić), zdejmo
wał koronę z głowy orła polskiego, a na Zamku królewskim w Warsza
wie zawieszono czerwony sztandar. Powstawał w ten sposób grunt dla 
demagogicznych haseł w rodzaju „Bóg i Ojczyzna“, „precz z rządem 
partyjnym “, „niech żyje Korfanty w dwuwładzy z Piłsudskim“ — jak 
tego domagały się ulotki „Armii Zbawienia“ — itp. Poza tym sytuacja 
ewoluowała wyraźnie na korzyść prawicy, co oczywiście wzmagało jej 
aspiracje polityczne. W listopadzie 1918 r. endecja jeszcze tolerowała 
rządy lewicy, w styczniu 1919 r. próbowała się z nimi rozprawić na dro
dze zamachu stanu zorganizowanego przez Sapiehę-Januszajtisa. Po klęsce 
wyborczej lewicy 26 I 1919 r. pozycja endecji stała się jeszcze silniejsza.

19 „Kurier Poranny”, 2 XII 1918.



Zauważmy zresztą, że na ogół wszystkie jej ataki wyraźnie oszczędzały 
osobę Piłsudskiego, przeciwstawianego niekiedy „rządowi ludowemu“.

Szczególne niezadowolenie kół ziemiańskich i fabrykantów wywoły
wała postawa milicji ludowej, niejednokrotnie występującej w obronie 
robotników i chłopów, oraz postawa niektórych przedstawicieli władz 
adińinistracyjnych niższego szczebla. Zdaniem tych kół „należy zacząć 
od zupełnego rozbrojenia milicji i oddania egzekutywy żandarmerii, 
którą należałoby wzmocnić“, albowiem „milicja ludowa jest klęską, od 
której wszystko złe pochodzi“ 20.

Powyższa ocena jest nadmiernie generalizująca, ale niewątpliwie 
w znacznej mierze odpowiada prawdzie. Stąd krok tylko do tezy zawar
tej w zarzutach Związku Ziemian pod adresem rządu w uchwale Zjazdu 
Związku w końcu listopada 1918 r. o „planowo wywoływanych i popie
ranych [przez władze — H. Z.] strajkach służby folwarcznej“ 21 — tezy, 
której absurdalności nie ma potrzeby wykazywać. Z tego też źródła ro
dziły się wysuwane nieraz w tych kołach, tak bardzo „patriotycznych“, 
żądania, aby sprowadzić do Polski obce wojska, mianowicie Koalicji, 
które by zaprowadziły w kraju „porządek“. Zaznaczmy przy tym, że pro
sił o to i Piłsudski, między innymi w swym radiogramie do marsz. Focha 
z 17 XI 1918 r., zawierającym — według informacji Dmowskiego na 
posiedzeniu KNP z 18 XI 1918 — „prośbę o okupację m ilitarną kraju 
przez wojska koalicyjne i polskie dla obrony Polski przed bolszewiz- 
mem“ 22.

Oczywiście, zagadnienie bezpieczeństwa osobistego i pewności stanu 
posiadania, wiążące się ściśle z kwestią sprawności aparatu państwowego 
w tej dziedzinie, nie było jedynym powodem niezadowolenia prawicy 
społecznej. Do tego dochodziły sprawy inne, jak ściąganie kontyngentów, 
ochrona lokatorów itp., wśród nich zwłaszcza zagadnienie niedostatecz
nych jej zdaniem wysiłków w zakresie obrony kresów wschodnich. Nie
mniej zagadnienie bezpieczeństwa i pewności stanu posiadania stanowiło 
zapewne główne i najbardziej palące źródło oporu sfer ziemieńskich 
i przemysłowych przeciwko polityce rządu. Oporu, który nierzadko przy
bierał postać sabotażu i szantażu.

Jak w świetle tych krytyk i ataków wyglądał pozytywny program 
urządzenia państwa w oczach sił prawicy społecznej? Odpowiedź na to

20 Arch. Akt Nowych, Warszawa, Akta Kanc. Cyw. Naczelnika Państwa, XIII—3 
1918—19, bez pag.

21 „Kurier Poranny”, 1 XII 1918.
22 Znamienne, że tak historycy burżuazyjni (Bobrzyński, Seyda, Pobóg-Malinow- 

ski i inni), jak nawet „źródłowe” wydawnictwo Pisma zbiorowe Piłsudskiego 
z 1937 r. (t. V), cytując wspomniany radiogram, wspominają jedynie, że Piłsudski 
prosił o wojska p o l s k i e  z Francji, przemilczają natomiast prośbę o przyjazd także 
obcych wojsk koalicyjnych — jak o tym mówi Dmowski.



pytanie znajdziemy w niektórych rezolucjach ugrupowań prawicowych, 
a zwłaszcza w praktycznych ich posunięciach tam, gdzie zdołały one 
chwycić rządy w swe ręce. Tak było przez pewien czas w Galicji pod 
rządami Polskiej Komisji Likwidacyjnej, a zwłaszcza w Poznańskiem 
pod udzielnymi rządami Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej z Kor
fantym, ks. Adamskim i Poszwińskim na czele. Oczywiście, w ramach 
referatu można najwyżej zasygnalizować niektóre bardziej charaktery
styczne elementy zagadnienia.

Patrząc na stosunki w Galicji pod rządami PKL, dostrzega się łatwo 
brutalną bezwzględność w walce z ,,buntem społecznym“, i to przy 
daleko idącym wyzyskaniu starego, zaborczo okupacyjnego aparatu po
licyjnego. Nie cofano się przed strzelaniem do ludzi, masowym stosowa
niem kary chłosty, także wobec kobiet; na wieś i do miast wysyłano 
liczne ekspedycje karne. Ponury pomnik tej brutalności wystawili Bob- 
izyński, Spiss czy sam szef administracji PKL Lasocki, gdy opisywali 
krwawą rozprawę z „republiką tarnobrzeską“. Podobną prędkością i b ru
talnością cechowały się interwencje z Krakowa w Zagłębiu Dąbrowskim. 
Były to najbardziej krwawe place boju w walce z siłami rewolucji 
w Polsce. Skądinąd i rząd w Warszawie nie miał nic przeciwko temu. 
„Czerwony m inister“ w rządzie Moraczewskiego, Thugutt, pisze w swej 
autobiografii, że na wiadomość o zajściach w Zagłębiu Dąbrowskim zwró
cił się do gen. Szeptyckiego z prośbą „o pchnięcie tam możliwie znacznych 
sił wojskowych, zażądanie wydania sprawców gwałtów, a w razie oporu 
ostrzelanie miejscowości ogniem działowym“ 23. Nie było więc w tym 
względzie istotnych różnic co do zasad i metod postępowania. Ale jednak 
„rząd ludowy“, oparty o PPS i „Wyzwolenie“, musiał czuć się bardziej 
skrępowany niż nawet ludowiec Witos czy Lasocki z PKL. Poza tym 
rządy prawicy społecznej występowały nieraz nie tylko przeciwko ru 
chom rewolucyjnym, ale i lewicowej opozycji we własnym obozie, gwał
cąc podstawowe prawa obywatelskie nawet w rozumieniu demokracji 
burżuazyjnej.

Takie stosunki panowały w Poznańskiem, gdzie np. organ centralny 
PPS, „Robotnik“, był praktycznie zakazany, jako organ „bolszewicki“ 
i „żydowski“, a schwytanych z nim kolporterów osadzano w areszcie. 
Tworzono specjalne kursy dla policji, którą miano później wysłać do 
Warszawy celem zastąpienia nią „niepewnych“ policjantów w Królestwie. 
Dość powszechnie panowała w kołach lewicowych opinia, że w Poznań
skiem rządzą księża. Z wielkim liberalizmem, a nawet kurtuazją obcho
dzono się z urzędnikami niemieckimi, niekiedy i wtedy, gdy zastąpienie 
ich nie przedstawiało niepokonalnych trudności. Nawet w tak newral

23 Wybór pism i autobiografia Stanisława Thugutta, Warszawa 1939, s. 62.



gicznym punkcie, jak nauczanie, endecko-dzielnicowa obsesja NRL hamo
wała proces polonizacji. ,,Mimo utyskiwań na brak nauczycieli Polaków 
kołaczą daremnie o posadę w Poznaniu nawet Poznaniacy, lecz byli stu
denci Uniwersytetu Krakowskiego“ — donosi jeden z raportów Warszaw
skiego Biura Korespondencyjnego 24. Reakcyjne stosunki panowały w woj
sku, dowodzonym przez gen. Dowbór-Muśnickiego, gdzie na stanowiska 
oficerskie forsowano „paniczów“. Bardzo skromny był dorobek społeczny 
rżądów NRL. Ograniczał się on do przyznania robotnikom prawa zrze
szania się i uregulowania 8-godzinnego dnia pracy. Poza tym zarówno 
w uchwałach sejmu dzielnicowego z 3—5 XII 1918, jak i w działalności 
NRL znajdujemy tylko ogólniki w rodzaju zapewnień o „wydajnej opiece 
społecznej nad słabymi i do pracy niezdolnymi“, „szerokich prawach 
obywatelskich“, „łatwym dostępie do źródeł wiedzy i kultury“ itp. Na
wet tak bardzo w Poznańskiem paląca kwestia, jak sprawa agrarna, 
a zwłaszcza sprawa położenia robotników rolnych pozostały zupełnie 
na uboczu zainteresowań NRL.

Ten zarys modelu ustrojowego uzupełniają poniekąd inne jeszcze do
kumenty, pochodzące od ugrupowań prawicowych. W niektórych, jak 
np. w uchwałach Polskiego Zjednoczenia Ludowego, stawia się pod zna
kiem zapytania tak elementarne prawo obywatelskie, jak prawo wyborcze 
kobiet, podkreśla się z mniejszym lub większym naciskiem żądanie uprzy
wilejowanego stanowiska Kościoła itp. Z bardzo mieszanymi uczuciami 
odnosiła się endecja do idei wyborów powszechnych i sejmu konstytu
cyjnego. W związku z tym forsowała myśl zwołania tzw. Naczelnej Rady 
Narodu Polskiego (czyli jakiejś poznańskiej NRL — z władzą nad całym 
krajem). Jej skład miałyby ustalać na drodze nominacji kierownictwa po
szczególnych partii politycznych. Zasadzie reformy rolnej przeciwstawiano 
„parcelację dobrowolną“. Organizowanie hec antyżydowskich i pogro
mów, niedwuznaczne zapowiedzi dyskryminacji mniejszości narodowych 
— oto dalsze cechy modelu państwa, proponowanego i realizowanego 
gdzieniegdzie przez obóz prawicy społecznej.

Nie ulega wątpliwości, że mimo wszelkich słabości i dwuznaczności 
w odpowiednich koncepcjach budowy państwa obozu lewicowego en- 
decko-prawicowa wersja tej koncepcji miała treść i oblicze znacznie 
bardziej zacofane i niezgodne z duchem demokracji.

Nasuwa się z kolei pytanie, jak przedstawiały się obie te wersje 
w odniesieniu do polityki zagranicznej' w ogóle, a kwestii granic pań
stwa w szczególności. Sprawy te potraktowano szerzej w referatach 
prof. Pajewskiego i dr. Jędruszczaka, dlatego też ograniczę się w tym 
miejscu raczej do szkicowego tylko ich ujęcia.

24 Arch. ZHP, Mat. WBK, raport z 24 IV 1919 r.



W tej dziedzinie najistotniejsze znaczenie miał problem ustosunko
wania się przez główne kierunki polityczne burżuazji w Polsce do mo
carstw Ententy, do sprawy granic zachodnich i Niemiec, wreszcie do 
sprawy granic wschodnich i ułożenia współżycia z Rosją Radziecką. We 
wszystkich tych dziedzinach stanowisko poszczególnych odłamów burżu
azji polskiej wykazywało obok zgodności w sprawach zasadniczych, kie
runkowych także szereg rozbieżności, niekiedy o niebłahym znaczeniu.

Między wszystkimi kierunkami politycznymi istniała zasadnicza zgod
ność co do tego. że Rosja Radziecka jest wrogiem numer 1 panowania 
burżuazji w Polsce i że należy uczynić wszystko, co możliwe, aby zni
szczyć pierwszy na świecie kraj socjalizmu. Może najwyraźniej ujawniała 
się ta zbieżność widziana przez pryzmat stosunku do zagrożenia ze 
strony imperializmu niemieckiego. Stwierdzić można, że zarówno trady
cyjnie antyniemiecka postawa Narodowej Demokracji, jak tym bardziej 
piłsudczyzny (a z nią i tzw. lewicy niepodległościowej) wychodziły z za
łożenia, że tzw. niebezpieczeństwo bolszewickie rzekomo jest groźniejsze 
dla Polski niż rzeczywiste niebezpieczeństwo ze strony imperializmu 
niemieckiego. Dał temu niedwuznacznie wyraz Dmowski, gdy przyczy
nił się do uzupełnienia układu rozejmowego z Compiegne artykułem XII, 
przewidującym wbrew początkowym zamierzeniom Ententy pozostawie
nie wojsk niemieckich we wschodniej Europie (w tym częściowo i na 
ziemiach polskich). Powołując się na niebezpieczeństwo „anarchii bolsze
wickiej“, Dmowski wolał zatrzymać jeszcze armie niemieckie na tych 
terenach do czasu zorganizowania polskich sił zbrojnych, które by w wal
ce z Rosją Radziecką zluzowały Niemców. W ten sposób u progu swej 
niepodległości Polska znalazła się w trójstronnym otoczeniu niemieckim, 
ze wszystkimi trudnym i do przewidzenia konsekwencjami, jakie stąd wy
nikały.

To samo dotyczy Piłsudskiego i obozu „lewicowego“. Świadczy o tym 
dowodnie — żeby wymienić parę tylko przykładów — nawiązanie już 
w kilka dni po odzyskaniu niepodległości stosunków dyplomatycznych 
z Niemcami p rzy ' jednoczesnym systematycznym sabotowaniu licznych 
prób radzieckich unormowania stosunków z Polską. Jeszcze dobitniej
szym przejawem tego stanowiska były rokowania polsko-niemieckie 
w sprawie przepuszczenia przez linie wojsk niemieckich, tzw. Oberostu, 
oddziałów polskich do walki z wojskami radzieckimi. Zakończyły się 
one układem w Białymstoku 5 II 1919 r. Ze strony polskiej wysuwano 
już wtedy — celem skuteczniejszego przekonania kontrahenta niemiec
kiego — zachęcające sugestie co do przyjaznego „uregulowania“ stosun
ków polsko-niemieckich, uwzględniającego i sprawę Poznańskiego (gdzie 
jeszcze trw ały walki powstańcze). Jak raportował przedstawiciel rządu 
niemieckiego w rokowaniach, Bühlmann, ze strony polskiej domagano



się, aby Niemcy przejawiły ,,akt siły m oralnej“ i zrzekły się ziem „bez
spornie polskich“. Jak relacjonował dalej Bühlmann, strona polska wy
rażała gotowość, aby „rozstrzygnięcie co do tego, które obszary byłyby 
uznane za narodowopolskie, oddać w ręce państwa neutralnego jako arbi
tra, na przykład Szwecji... Następnie obydwa narody zadeklarowałyby, że 
będą zwalczać bolszewizm w każdej formie“ 25. Warto dodać, że pro
jekty te odżyły w półtora roku później, podczas wojny polsko-radziec
kiej, jeszcze bardziej skonkretyzowane, choć także nie zrealizowane26.

Rzecz oczywista, że przy takim ogólnym nastawieniu nie tylko Naro
dowa Demokracja, ale i piłsudczyzna wraz z tzw. lewicą niepodległoś
ciową szukały zgodnie i usilnie oparcia w imperializmie Ententy. Roz
liczne instrukcje i polecenia Piłsudskiego w zakresie polityki zagranicz
nej podkreślały to z wielkim naciskiem.

Przy całej jednomyślności co do głównego celu, mianowicie rozbicia 
Rosji Radzieckiej, obydwa główne kierunki polityczne w łonie burżuazji 
polskiej przyjmowały odmienne niekiedy metody i drogi do celu tego 
zmierzające. Pozostawało to zresztą w ścisłym związku z układem sił na 
arenie międzynarodowej. Piłsudski szukał oparcia przede wszystkim 
w mocarstwach anglosaskich, Narodowa Demokracja i KNP były kom
pletnie uzależnione od Francji. Ta ostatnia przez długi okres czasu nie 
rozstawała się z myślą, że uda się jednak wskrzesić jakąś „białą“ Rosję 
jako swego głównego sojusznika (i obszar „penetracji gospodarczej“) na 
Wschodzie. Ale taka Rosja nie była skłonna do uznania nawet pełnej 
niepodległości Polski, tym bardziej zaś granic „historycznych“. Mając to 
na uwadze, Francja niechętnie patrzyła na anglosaskie pomysły rozczłon
kowania Rosji na drobne, bezwolne „białe“ państewka czy jakąś luźną 
ich federację. Pragnęła utrzymać przy życiu ową przyszłą Rosję jako 
państwo wielkie i zwarte, na którego efektywną pomoc, zwłaszcza w wy
padku konfliktu z Niemcami, mogłaby liczyć. Z kolei Komitet Narodowy 
Polski nie mógł nie liczyć się z tym stanowiskiem swego głównego pro
tektora w łonie „wielkiej tró jk i“. Stąd względnie „umiarkowany“ ane- 
ksjonizm kół endeckich, gotowy do rezygnacji z granicy 1772 r. na rzecz 
granicy mniej więcej z okresu drugiego rozbioru. Dmowski stał na sta
nowisku, że Polska nie „straw i“ więcej niż 40% mniejszości narodowych. 
Jego zdanie w tym względzie, wyrażone na posiedzeniu KNP 2 III 1919 r„ 
brzmiało: „Skróćmy tę Polskę trochę, ale zróbmy ją jakąś całością mo
żliwą do istnienia“.

Niewątpliwie wyrażał się w tym pewnego rodzaju przymus poli
tyczny, wypływający z zależności od Francji; niewątpliwie też nawet 
ten „umiarkowany aneksjonizm“ był przecież jawnym właśnie aneksjo-

25 Deutsches Zentralarchiv, I. Potsdam, Bd. 21737, F. 15—18.
26 Por. F. T o rn m a s i n i, Odrodzenie Polski, Warszawa 1928, s. 125—126.



nizmem, wyrazem zaborczo-imperialistycznych dążeń polskiego obszar- 
nictwa i burżuazji. Niemniej jednak było to stanowisko bardziej reali
styczne, mniej awanturnicze niż koncepcja polityki wschodniej, wyzna
wana i realizowana przez piłsudczyznę czy zbliżone do niej koła tzw. 
lewicy niepodległościowej. Jej program „federacyjny“ sprowadzał się 
do rozbicia Rosji na szereg republik (oczywiście burżuazyjnych) — z ku
ratelą polską nad Ukrainą, Białorusią i Litwą. Znana umowa z Petlurą 
w przeddzień wyprawy kijowskiej stanowiła jeden z najbardziej charak
terystycznych przejawów zarówno utopijności, jak i awanturniczości tej 
polityki. Nawiasem mówiąc, powstaje tu interesujące pytanie, czy lub 
w jakim stopniu można zauważyć istnienie jakiejś względnie samodzielnej 
koncepcji polityki zagranicznej w PPS i PSL „Wyzwolenie“. Polityki, 
która by nie była tylko zmodyfikowaną wersją piłsudczykowskiej poli
tyki wschodniej (a także zachodniej, o czym jeszcze będzie mowa). Nie 
podejmując się analizy tego zagadnienia, warto wszakże zwrócić na nie 
baczną uwagę, jako na jeden z bardziej interesujących naukowo proble
mów początków drugiej niepodległości.

Bodaj silniejsze jeszcze rozbieżności zaznaczały się w kwestii stosunku 
do granic zachodnich i odzyskania ziem zaboru pruskiego łącznie ze 
Śląskiem. Co prawda i w tej dziedzinie wypada zaznaczyć na wstępie 
istnienie także pewnych ogólnych podobieństw w podejściu do zagadnie
nia tak ze strony Narodowej Demokracji, jak i piłsudczyzny. Mowa tu 
przede wszystkim o tym, że tak jedni, jak i drudzy za podstawę swego 
stanowiska przyjmowali politykę wyczekiwania wyroku konferencji po
kojowej w Paryżu.

Jednakże trudno nie zauważyć zarazem, że w wykonaniu polityków 
narodowodemokratycznych była to bądź co bądź polityka, którą można 
by określić mianem polityki aktywnego wyczekiwania. Komitet Naro
dowy w Paryżu włożył wiele wysiłku w dyplomatyczne i propagandowe 
przygotowanie sprawy odzyskania zaboru pruskiego i Śląska. Działalność 
agencji polskiej w Lozannie czy liczne memoriały opracowane przez KNP 
i przekazane czołowym mężom stanu Ententy uświadomiły społeczeń
stwom zachodnioeuropejskim i Ameryce w pewnym stopniu prawa Polski 
do ziem zachodnich. W świetle wschodnich zainteresowań piłsudczyzny 
za ważną i słuszną uznać należy tezę, wyrażoną przez Dmowskiego 
w słowach: „Kto się zrzekał ziem zaboru pruskiego, ten się w istocie 
zrzekał niepodległości Polski. Jeżelibyśmy w przyszłości z tych ziem 
co utracili, znaczyłoby to, że odbudowane państwo polskie zaczyna znów 
upadać“ 27.

R. D m o w s k i ,  Polityka polska i odbudowanie państwa, Warszawa 192d,
si. 22.



Faktem jest jednocześnie, że argument narodowościowy w ustach 
Dmowskiego z jego antysemityzmem, z jego aneksjonistycznymi aspi
racjami w stosunku do Ukraińców, Białorusinów i Litwinów brzmiał 
bardzo fałszywie. Nie można było skutecznie powoływać się na prawo 
narodów do samostanowienia o sobie w odniesieniu np. do Śląska, a jed
nocześnie gwałcić tę samą zasadę odwoływaniem się do polskiej „misji 
cywilizacyjnej“ na wschodzie, gdzie polskie obszarnictwo odgrywało taką 
samą „kulturtragerską“ rolę, jak niemieccy junkrzy i kapitaliści na 
polskich ziemiach zachodnich. Lęk przed ruchami rewolucyjnymi w pol
skich masach robotniczych i chłopskich sprawiał przy tym, że dominująca 
siła polityczna w zaborze pruskim, mianowicie Narodowa Demokracja, 
unikała wszelkimi sposobami odwołania się do ruchu masowego, zwłasz
cza ruchu zbrojnego. Politycy endeccy z największą niechęcią potrakto
wali powstanie poznańskie, parę razy torpedowali pierwsze powstanie 
śląskie, a i późniejsze powstania starali się sprowadzić do roli „krótko
trwałej demonstracji zbrojnej“. W ten sposób, w następstwie klasowych 
przesłanek swego postępowania, zepchnęli oni do roli posiłkowo-pomoc- 
niczej środek najskuteczniejszy, a środek pomocniczy, akcję dyploma
tyczną, wysunęli na czoło, z niemałą szkodą dla sprawy, o której prze
prowadzenie zabiegali.

Piłsudski i piłsudczyzna rezygnowali w gruncie rzeczy nawet ze środ
ków dyplomatycznych w sprawie granic zachodnich. Ze szczególną wy
razistością dowodzi tego znana instrukcja Piłsudskiego dla Leona Wasi
lewskiego na konferencję pokojową z 6 II 1919 r. i 8 kwietnia tegoż 
roku. Przypomnijmy, że w pierwszej z nich Piłsudski „wypowiedział 
pogląd, że wszystko to, co Polska w sensie granic otrzyma na zachodzie, 
będzie podarunkiem Koalicji, bo tam nic własnym siłom nie zawdzię
czamy. Natomiast zdobycze na wschodzie będziemy zawdzięczali wy
łącznie sobie, naszym własnym siłom“ 28 *. W drugiej wyrażał gotowość 
na to, aby „w postaci Libawy i Rygi [uzyskać] łatwą rekompensatę za 
wątpliwy Gdańsk“ 2!). Nie brak i innych wypowiedzi tego rodzaju, chęt
nie i obficie cytowanych w okresie międzywojennym przez niemieckich 
rewizjonistów dla poparcia swej antypolskiej propagandy. Nawet przy
jaciele polityczni Piłsudskiego już współcześnie usiłowali mu wyperswa
dować szkodliwość tej polityki, próbując pogodzić jego plany ekspansji 
na wschód z interesami Polski na zachodzie, co zresztą było kwadraturą 
koła. Oto jak to czynił W. Lutosławski w liście prywatnym do Piłsud
skiego z 18 I 1921 r., pisanym pod świeżym wrażeniem pobytu w Pa
ryżu: „Aby Kijów i Mińsk, a może Smoleńsk zdobyć, trzeba mieć Śląsk

28 L. W a s i l e w s k i ,  Józef Piłsudski, jakim Go znałem, Warszawa 1935, s. 172.
20 P i ł s u d s k i ,  Pisma zbiorowe, t. V, s. 73.



i Gdańsk... Jest faktem niezbitym, że większość Polaków lepiej rozumie 
potrzebę Śląska i Gdańska niż Rusi, Litwy... Trzeba cofnąć wiekowy 
»Drang nach Osten« i odzyskać zachodnie, utracone placówki, jeśli chce- 

,m y mieć poważanie na zachodzie“. Bo — dodawał Lutosławski — „Pan 
p o w s z e c h n i e  we Francji uchodzi za germanofila“, jednocześnie zaś 
„cała Wielkopolska wre oburzeniem, że Pan nie dba dosyć o przygoto
wania wojenne na pograniczu Śląska. Dmowski to wyzyskuje przeciw 
Panu... Niech Pan uwierzy w siłę żywotną narodu, w którym budzi się 
powszechna świadomość przeznaczeń, wcale niezgodnych z formami, na 
próżno mu narzucanymi przez byłych peowiaków“ 30.

W tym miejscu dochodzę do ostatniego punktu moich rozważań, mia
nowicie — bardzo pokrótce — do koncepcji modelu państwa Piłsudskiego 
i piłsudczyzny. Wydaje się, że było to coś swoistego, swoista kompilacja 
niektórych elementów zapożyczonych od endecji oraz planów własnych. 
Szczególne zainteresowanie Piłsudskiego obracało się zawsze wokół dwóch 
kręgów zagadnień: spraw wojskowych i polityki zagranicznej. W tych 
też dziedzinach daje się zauważyć, zwłaszcza do pokoju ryskiego 1921 r., 
najbardziej osobisty wkład koncepcji piłsudczykowskiej. Polegał on 
głównie na maksymalnej militaryzacji państwa oraz wprowadzeniu w je
go politykę zagraniczną dominanty wspomnianych już planów agresji 
na wschodzie, przy jednoczesnej, daleko idącej obojętności wobec inte
resów Polski na zachodzie. Planów jak najbardziej niebezpiecznych na
wet z punktu widzenia interesów państwa burżuazyjnego, gdyż wiodą
cych je najkrótszą drogą do katastrofy. Podobne skutki niosła z sobą 
gwałtowna militaryzacja państwa. Wystarczy powiedzieć, że już w marcu 
1919 r., gdy cały świat się demobilizował, armia polska — jeszcze przed 
przybyciem oddziałów Hallera — liczyła 329 000 ludzi. Całe społeczeń
stwo, do ostatka wyniszczone wojną, musiało łożyć na te ciągle rosnące 
siły (w październiku 1920 r. doszły one do stanu 1 165 000 ludzi). Ab
strahując już od skutków zewnętrznopolitycznych i gospodarczych, mia
ło to swe długofalowe skutki wewnętrznopolityczne. Uwydatniły się one 
najsilniej na ziemiach wschodnich, gdzie niekończące się gwałty i ra
bunki władz wojskowych wobec ludności miejscowej na długie lata 
pogrzebały dobre imię Polski i rozpaliły do białości nienawiść zwłaszcza 
polsko-ukraińską. Zarazem praktycznie nieograniczone w swej władzy 
rządy wojska stały się pierwszą w Polsce niepodległej szkołą jego po
czucia nadrzędności nad społeczeństwem i nad prawem. Nic lepiej nie 
ilustruje splotu i wpływu tych wszystkich czynników na losy państwa 
i narodu, jak list gen. Sosnkowskiego, ówczesnego wiceministra spraw 
wojskowych, do gen. Romei, szefa włoskiej misji wojskowej w Polsce,

30 Arch. Akt Nowych, Warszawa, Akta Kanc. Cyw. Nacz. Państwa, t. 168, 
bez pag.



z 21 I 1920 r. „Polska — pisał Sosnkowski — dumna, że jest sojuszniczką 
wielkich mocarstw Zachodu, pragnie grać rolę egzekutorki (ďexecutrice) 
tej pacyfikacji [tj. wojny z komunizmem i Rosją Radziecką — H. Z.], ale 
oczywiście jest rzeczą innych sojuszników dostarczyć środków m aterial
nych i sfinansować całą akcję. Forma pomocy dawanej Polsce do tej 
pory, osłabia nasze młode państwo pod względem finansowym i ekono
micznym. Sumy żądane za każdą dostawę materiału wojennego ciążą 
niesłychanie na bilansie państwa. Przynoszą w rezultacie ciągły spadek 
naszej siły (de notre valeur), co wywołuje wiele niebezpiecznych kompli
kacji w życiu wewnętrznym państwa, które znajduje się w warunkach 
krańcowo trudnych“ 31.

Ten obraz sytuacji należy uzupełnić już tylko łatwym do udokumen
towania stwierdzeniem, że w dziedzinie stosunków wewnętrznych po
zostawiał Piłsudski wolną rękę skrajnej prawicy społecznej i jej znanemu 
już modelowi państwa w tym zakresie. Z tym uzupełnieniem można 
uznać zacytowane słowa Sosnkowskiego za wcale adekwatne podsumo
wanie drogi budownictwa państwowego, którą Piłsudski i piłsudczyzna 
wybrali dla Polski u progu jej drugiej niepodległości.

31 Arch. Akt Nowych, Warszawa, Akta Kane. Prez. Rady Min., Rekt. 22, t. 19, 
bez pag.


