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PR0BLE1VI NIEMIECKI W KONCEPCJACU POLITYKI 

MIE;DZYNARODOWEJ PPS-WRN W LATACH 1939-1945 

W dokumentach progL"amowych i w publicystyce Centralnego Kie-

1'\;w:.ictwa Ruchu (CKR) orm� cmigracyjnej Polskiej Partii Socjalistycz
ncj (PPS) problemowi niemicckiemu poswi�cano do polowy 1942 r

stosunkowo malo miejsca. Wynilrn z tego, ze byla to sprawa wazna, alc 

nie tak zasadnicza, jak stosunki polsko-;:adzieckie. W tym okresie spra

,.,.�cm nicmieckün zdecydowanic wi�cej miejsca poswi�caly pozostale pc1r

tie „grnbej czworki". Jak pisze M. Orzechowski, ,,dla Stronnictwa Lu
dowego w okupowanym kraju rewindykacje na zachodzie i p6lnocy byly 

gk,wnym polskim celem wojennym, warunkuj�cym bezpieczenst\vo oraz 

lik,viclacj� przeludnienia wsi i uzdrowienia jej struktury" 1
. Z kolci 

Sirnnnictwo Narodowe (SN) jako picn:vszc w okupowanym kraju sprc
cyzO\valo program rewindykacji zachodnich. Stosunki polsko-niemieckie 

z:.jmmv::ily rownie poczesne miejsce w mysli politycznej Stronnictv..'a 
Pr;,cy (SP). Kazda z czterech „historyt:znych partii" tworzyla wlasny 

proi:;rnm t'ozwiqzania problemu niemieckiego, \Vkomponowujqc go w swo
j;i ',\·iz,icJ odrodzonej Polski. Wspolnie przyjmowano tezG, ze jedrni z fun

dumentalnych przyczyn kl�ski wrzesniowej byl przebieg granicy na za
chodzic i polnocy i destrukcyjna dzialalnosc mniejszosci niemieckiej. 
Tcza ta byla punktem wyjscia koncepcji terytorialny<;:h rz::1du 2

• 

W okresie pierwszych lat wojny i okupacji CKR rozwazal kwesti� 

nicmieck<1 zasadniczo w trzech aspektach. Pierwszy dotyczyl charaktcru 
wo,iny toczonej przez Trzeci<1 Rzesz�. Zostal on okreslony bez gl�bszcj 

analizy w uchwale Drugiej Konferencji Mas Pracujqcych. Czytamy 

w niej: ,,Wojna wszcz�ta przed rokiem przez Niemcy i ( ..... J z jednym 

celem zniszczenia wolnosci i ujarzmienia panstw demokratycznych, po
mimo zgnQbienia Polski i rozgromienia calej Eurnpy, trwa i rozszerzu 
siG na terytoria pozaeuropejskie" 3

• 

' M. 0 r z e c 11 o w s k i, Oclra-Nysa l:..u±ycka-Baltyk w m11,fü politycznej okresn 

clrn,1.;t·j wojny su:iatowcj, Wroclaw 1969, s. 31. 

2 Zob. szerzej: tamze. 
! CA KC PZPR, syg. 205/1, Ud1wala Drugiej Konfercncji l\fas Pracujqcych

Pulski. 
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Widzenie w spos6b zaw�iony celu agresji niemieckiej wplywalo na 
zbyt og6lnikowe okreslenie cel6w wojny z Niemcami. W Programie 

Polski Ludowej partia stwierdzala, ze „zorganizowane ruchy mas pra
cujqcych na wsi i w miescie musz11 podjqc zadanie skoncentrowania 
wszystkich sil demokracji polskiej w v,1alce o calkowite usuni�cie z ziem 
Rzeczypospolitej okupacji niemieckiej ... oraz odbudowanie panstwa 
polskiego w takich rozmiarach i sile, by zdolne ono bylo nie tylko de> 
trwalego niepodleglego bytu, ale rc'>wniez by dawalo r�kojmi� pokoju 
w srodkowej Europie i stanowilo ostoj� wolnosci sa,siednich narod6w" 4

• 

Podsumowujqc cele wojny z Niemcami sprowadzano je do hasel nie roz
winiE�tych w tresci, a mianowicie: koniecznosc pokonania faszyzmu jako 
najgrozniejszego wroga wolnosci i sprawiedliwosci, usuni�cia raz na 
zawsze niebezpieczenstwa totalitaryzmu, urzqdzenia Europy na nowych 
demokratycznych zasadach oraz „przebudowy spolecznej spoleczen;:;lwa 
calej Europy w duchu dernokracji i socjalizmu" 5

• 

Drugi aspekt dotyczyl przedstawienia i udowodnienia rysujqcych siq 
przyczyn kl�ski Trzeciej Rzeszy. Od wybuchu wojny podziemna WRN 
prezentowala poglqd, ze Niemcy pr�dzej czy p6iniej poniosq kl�sk�. 
Nawet kapitulacja Francji, z kt6rc1 wi<1zano nadziej� na pokonanie Trze
ciej Rzeszy, nie zrnienila pierwotnego stanowiska „Kola". Kierownictwo 
partii widzialo w samej agresji Niemiec na FrancjQ pierwsze objawy ich 
kl�ski. Wyrazem stanowiska byla uchwala Drugiej Konferencji. Stwier
dzala ona, ze „Prawa wojny okazaly si� silniejsze anizeli przewaga i p0-
wodzenie or�zne Niemiec, [ ..... ] i Wloch, a przechwalki i zapowiedz 
Hitlera po katastrofalnym zalamaniu si� Francji o zlikwidowaniu Anglii -
dotychczas nie sprawdzily si�" 6

• Zdaniem „Kola" Hitler uderzyl na 
Balkany, by z jednej strony opanowac nowe tereny, a z drugiej - zdo
byc kontrol� nad Morzem Sr6dziemnym i drogami wodnymi dla odci�cia 
Wysp Brytyjskich od kolonii. W tej taktyce dow6dztwa niemieckiego 
dostrzegano nowct przyczyn� kl�ski. Przyblizalo jq oddalenie si� ,,Niem
c6w od bazy Rzeszy" oraz brak mozliwosci fizycznych w podporzqdko
waniu tak wielu harod6w 7• 

Za kolcjny symptom nadchodzqcej kl�ski uznano napad Hitlern na 
ZSRR. Publicystyka CKR oraz krakowska „Wolnosc" reprezentowaly 
stanowisko, ze uderzenie na Zwiqzek Radziecki oslabi i wyczerpie Niem
cy gospodarczo, militarnie i moralnie, dajqc jednoczesnie „wytchnienie 
Anglii, a pomoc amerykanska pozwoli Brytyjczykom osiqgm1C:: przewag� 
technicznq z wszystkimi tego konsckwencjami" 8

• Prowadzenie wojny 

4 Progrnm Polski Luclowej, Warszawa 1941.

; 12 micsii:c11 (Wolnosc':, l IX i940). 

6 CA KC PZPR, syg. 205/1, Uchwala Drngiej Konforencji Mas Prncujqcych 

Polski. 

1 Rosja w systemie osi faszustowskiej (WRN, 10-20 X[ 1940): Na drngiej fali 

(tamze, 20 IV-3 V 1941); Zwyci�stwo anaielskiej tnktyki (tami.e, 15-28 VI 1941). 

s Gdy Stalin oficjalnie objql u,taclzcr (WRN, 4-17 V 19-H); Woj1w (Woi!:(lst, 

26 VI 1941); Wojna niemiecko-rosyjska a Poli;ka (WRN, 15-28 VI 1941). 
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na dwa, a scislej na trzy fronty (front wewn�trzny narod6w podbitych) 
mialo doprowadzic - w ocenie partii - do wyczerpania zasob6w ludz
kich Niemiec. Panstwom faszystowskim zagrazala zatem wojna dlugo
h'wala, uznawana za kolejnq przyczyn� kl�ski, kt6ra moze spowodowac 
w nich wybuch rewolucji" 9• To zalozenie szczcgölnie eksponowala orga
nizacja krakowska WRN. Przypuszczano, ze gl6d, ucisk polityczny oraz 
tragedia rodzin poleglych wyzwolci w narodzie niemieckim determinacj�. 
By to moglo nastcipic, musi byc jednak spe1niony warunek, ,,ze kll=:ska 
Hitlera nie b�dzie kl�skq robotnikow niemieckich, a robotnik b�dzie 
mial pewnosc, ze w przyszlym swiecie ma zapewnione miejsce nie 
uprzywilcjowanego i nie wyzyskiwanego ... Jasny program sprawiedli
wego pokoju jest podstawowym materialem propagandy rewolucyjnej 
w l�raju przeciwnika" 10.

ZwyciGstwo stalingradzkie oraz sukcesy anglo-amerykanskie w Afry
cc publicystyka centrulna, a przede wszystkim terenowa, uznala za 
mornent przelomowy, w kt6rym szale zwyciGstwa przechylily si� na 
stron� aliant6w. Fakty te eksponowano, gdyz mialy one uzasadniac slu
sznosc poglqdow partii na temat niechybnej kl�ski agresora 11• Stano
\Visko to umocnilo siQ w wyniku kl�ski Wloch i bylo utrzymywane az 
do zakonczenia wojny. 

Fakt, ze problcmom niechybnej kl�ski Niemiec poswi�cano na la
mach prasy tak wiele miejsca, wynikal z tego, ze podziemna PPS zda
wala sobie spraw<; z rosnqcej przewagi gospodarczej i militarnej panstw 
zachodnich, szczeg6lnie po oficjalnym zaangazowaniu si� w wojn� Sta
no\\' Zjednoczonych. Ten ostatni fakt wykorzystywano jako argument 
dla .:mobilizowanii.\ narodu polskiego do walki z okupaniem. Sprawie 

mobilizacji spoleczenstwa byla takze poswi�cona cz�sc uchwaly Pierw
szej Konferencji z maja 1940 r., w kt6rej podkreslano, ze „prowadzc!C 
walk� o tc-; wielkq spraw� Polski i ludzkosci, Konferencja stwierdza, ze 
zwycii;skie rozstrzygni�cia tej walki zalezy w pierwszym rz�dzie od 
wysilku i postawy samej Polski. Tylko na samodzielnych wysilkach po
szczegolnych krajow wyrosnqc bowiem moze solidarna akcja calego mi�
dzynarodowego proletariatu, stojqcego pod sztandarem walki o demokra
cj� z dyktaturq, wolnosci z niewolq. Dlatego tez kraj w poczuciu swej 
dziejowej roli musi wyt�zyc wszystkie zywe sily i zogniskowac je 
w ,valce o Wolnosc, R6wnosc, Niepodleglosc" 12• 

Kolejny aspekt ujmowania kwestii niemieckiej, kt6ry nie znalazl 
szerszego odbicia w programach partii, ale byl omawiany na lamach 

� Genera! G!6d (Wolnosc, 1 VII 1941); Trncinosci gospoclarcze Niemiec (WRN, 
21 l!-8 III 1942); Chwila przetomtt (tamie, 11 V 1!)42). 

10 0 sprawiedliwy µok6j (Wolnosc, 19 I 1941). 
11 Trzeci akt clramatn (Wolnosc, 1 I 1943); Hitler przegral wojnc w 1942 r.

(tamzc, 8 I 1943). 
12 CA KC PZPR, syg. 205/1, k. 41, Uchwala Picrwszej Konfcrcncji Mas Pra

cujqcych Polski. 
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prasy, v,hizal si� ze sprawq odpowicdzi,dnosci panstwa i narodu nie
micc:kicgo za zbrodnic popelnione na ludnosci krnj,'iw podbitych. WRS 
l"OZ\\'a;:ala powyzszy problem w plaszc:zyznie winy i kary. Winq obat·
czano t:aly nar6d, gdyz jak stwierdzaly lwowskic „Wiadomosci Polityc:1.
ne", odpowiedzialnosc ponosi nie tylko ten, ,,kto sam dopuszcza si� zbrod
ni, ::alc i ten, kto pozwala na nie\ i kto nie prntestuje, nie opicra sit;', 
lecz przcciwnie - biernosciq przedluza jej trwanie, a milczqcym przy
zwolenicm umozliwia sobie korzyst;1.nie z jej nastc;pstw. vV nstatccz:1::m 
rezultacie narody odpowicdzialne s,1 nie tylko za rz,1dy, kton• pu-.\·ohty 
do wladzy, ale i za te, kt6re w pokorze znoszq'' 13

. Jednak okn";\cnia 
winy nie utozsamiano ze stosowaniem kary. vV zwiqzku z tym (•ctpo
wiedzialnosc hierarchizowano na bezposredniq i posredniq. Za wywutn
nie woj ny i popclnione zbrodnie uknrnny pO\vinien byc ca1y nan"id 1�ic
miecki. Przy tym charakter stosowanych kar byl okreslany bardzo oglil
nikowo i sprnwaclzal si� do stwierdzenia o koniecznosci wprnwadzen ia 
,,'decenlrnlistycznej organizacji ustroju", rozbrojenia, aktywnej i t:zyn
nej kontrnli', zniesicnia gal�zi przcmyslu pracujqcego na potrzeby wo_j
ska oraz kontroli „ v,; wychowaniu mlodych pokolen niemieckich„ 11• 

Niemcy mialyby 1·owniez narodom i jednostkom pokrzywdzonym dac 
odszkodowanie i zadoscuczynienie. Nie okreslono natomiast formy od
szkodowan. Czas trwania kontroli nad zyciem spolecznym, politycznym 
i gospodarczym Niemiec tez nie zostal sprecyzowany. Miala ona Ü'\\·ac 
„uz du czusu zniknic;ciu niebezpicczcüstwa dla cakj ludzkosci" 1

�. Tc:kic 
uj�cic sugerowalo, ze naröd niemiecki b�dzie pozbawiony suwer-ennosci 
na dosc dlugo. Stosowanie 1·eprcsji przez dlugi okrc!:i mialoby, zdanicm 
,,Kola", zapobiegac ponownej agresji w przyszlosci oraz umocnic ,.doj
rzalosc w ·narodzie niemieckim", poniewaz „Niemcy sa, narodem bar
dziej cywilizowanym niz kulturalnym, bardziej wyksztalconym i wy
specjalizowanym niz intcligentnym, bardziej zdyscyplinowanym i zauto
matyzowanym we wszystkich swoich dzialaniach, tak reakcyjnych . .iak 
i rewolucyjnych, niz samodzielnym i indywidualnym" 16

• Natomiast bez
posredni4 odpowiedzialnosciq obarczano nie tylko gremia kierovmicze 
Trzeciej Rzeszy, lecz takze urz�dnik6w i dow6dc6w wojskowych. Dla 
,,sprawc6w tak wielkich, jak i malych" 17 proponowano zastosowanie naj
ostrzejszych sankcji karnych przez trybunaly mir.;dzynarodo,ve. 

Krystalizuja,cy si� w latach 1939-1942 poghid konspiracyjnej WRN 
na spraw� odpowiedzialnosci Niemiec byl pozbawiony cech zemsty i od
wetu. Przejawialo si� to w samej gradacji odpowiedzialnosci, w rozroz
nieniu bezposrednich i posrednich sprawc6w wybuchu wojny i zbrodni-

13 Odpowiedzialnosc i jej nast�pstwa (Wiadomosci Polityczne, l I 1943), 

14 Tamze. 
is Polska wobec sqsiac16w (Wolnosc, XII 1942).
18 Odpowiedzialnosc i jej nasti:pstwa (Wiadomosci Polityczne, 1 I 1943).
11 Tamze. 
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czych czyn<'>w. Zresztc! sama propozycja stosowania kary w stosunku do 
spoleczenstwa niemieckiego, choc ostra i ucinzliwa, miala w swoim za
lozeniu m. in. charakter wychowawczy i ostrzegawczy. Znamienny jest 
akapit zawarty w artykule Odtl)et, zamieszczony na lamach ,,\VRN". 
Autor pisze \V nim, ,,ze mimo krwawych zbrodni dokonanych przez oku
panta hitlernwskiego nalezy \vystrzegac sie; zemsty i p1·agnienia od
wetu do chwili, ktönt pozwoli nam wystc1pic do bezposrednicj walki" 1\ 

Wydaje siC;, ze bardziej ze wzgle;d6w prawniczych niz hislorycznych 
WRN od poczc1tku agresji niemieckiej na PolskQ uznawala wywolanie 
wojny napastniczej za najwyzszc:i zbrndniQ w porzqdku mi�dzynarodo
wym, i to bez koniecznosci orzekania o popelnionych w jej toku zbrod
niach. Warto dodac, ze Polska pier,vsza w�rüd sygnatariuszy deklarncji 
z St. James (13 I 1942 r.) 19 wyda1a ustaw0, o sciganiu zbrodni wojen
nych, a akcja ewiclencjonowania przest�pc6w hitlcrnwskich byla w kra
ju i na cmigracji prowadzona wc%esniej, tzn. od pierwszych rnicsif;cy 
wojny. 

Identyczny poglc1d jak WRN w kraju reprezentowal Komitet Zagra
niczny PP$. Ernigracyjna publicyslyka odrozniala t<; czQsc spoleczenstwa · 
niemieckiego, kt6ra wycic1gn�la wnioski z lat wojny 1914-1918, a mia
nowicie socjalist6w, od tej cze;sci, kt6ra „niczcgo sit; nie nauczyla''. 
Stwierdzono nawet, ze „Hitler parnlizowal Niemcy", niwecz1;1c jakikol
wiek wplyw spokczenstwa na polityk<; rzc1du. Mimo tych argumento\v 
uwa,':ano, ze odpowicdzialnosc spoczywa na calym narodzic, poniewaz 
Hitler zdobyl popa1·cic wie;kszosci spoleczenstwa, a w gl6wnej mierze 
mlodego pokolenia „ogarni�tego szalem zbrodniczej nienawisci i egoiz
mu" 20• Nnwet dokonnnie ewentualnej rewolucji przez narod niemiecki 
i unicestwienie faszyzmu nie powinno - zdaniem Komitetu - uchronic 
narodu niemieckiego przed poniesieniem kary. Bylaby ona jedynie zla
godzona w stosunku do tej cz�sci Niemc6w, kt6rzy nie uczestniczyli 
aktywnie w utrzymaniu faszyzmu. Wowczas czas trwania kontroli zo
stalby powaznie ograniczony, a sankcje gospodarcze dotyczylyby gl6w
nie przemyslu ci<;zkiego, zbrojeniowego i tych galQzi wytw6rczych, kt6rc 
byly z nim zwiqzane. Nie zwalnialoby to jednak panstwa niemieckiego 
od splaty odszkodowan 21. 

Stanowiska. emigracji i CKR w kwestii niemieckiej byly do konca 
1942 r. bardzo zbiezne, niemal identyczne. Przedstawiano je przy oma-

1a Odwet (WRN, 6 VII 1942). 
19 Podpisanie deklaracji z St. James nastqpilo 13 I 19'12 r. w palacu Sw. Jakuba 

(Londyn). Dcklaracj� podpisali przcdstawiciele dziewic:ciu rz;;id6w cmigracyjnych, 
delcgaci mocarstw: ZSRR, Stan6w Zjednoczonych, Chin oraz Wielkicj Brytanii, i re
prezentanci: Austrii, Kanady, Indii, Nowej Zelandii oraz Unii Poludniowoafrykanskiej, 
F. R y s z k a, Norymberoa i eiqg dalszy, Warszawa 1982, s. 194-195.

20 W c: d r o wie c, Ilitler czy Niemcy (Robotnik wc Francji, 15 III 1940); 1918-

1943 (Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii, 1 I 1943). 
u W c: d r o wie c, Hitler czy Niemcy (Robotnik we Francji), 15 III 1940). 
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wianiu stosunku partii do sprawy odpowiedzialnosci Niemiec za wywo
lanie wojny i popelnione w jej trakcie zbrodnie. Nalezy stwierdzic, ze 
w ocenie Komitetu celem wojny prowadzonej przez Hitlera bylo pod
bicie narod6w europejskich i „zorganizowanie Wielkich Stan6w Zjedno
czonych Europy pod wladzq Rzeszy Niemieckiej", kt6re sluzylyby do 
opanowania militarnego i gospodarczego swiata 22• St<!d, podobnie jak 
WRN, cel wojny z Niemcami · ograniczono do sformulowan.: ,,Naczelnym 
zadaniem wszystkich Polak6w jest dzis uwolnienie kraju od okupac.ii ... 
Ze zwyci�skiej wojny przeciw dyktaturze, kt6rej obalenie stanowi nie
odzowny warunek trwalego pokoju, powstanie odnowiona Europa, oparta 
na zblizeniu i wsp6ldzialaniu narod6w i panstw" 23

• Plany polityki za
granicznej panstw faszystowskich bardzo trafnie ocenila na swym po
siedzeniu juz w dniu 2 IV 1933 r. Rada Naczelna PPS w uchwale, w kt6-
rej stwierdzala: ,,Jego plany i hasla [faszyzmu - J.J.], jego polityka 
zagraniczna groi.q wyraznie niepodleglosci narod6w wyzwolonych przez 
rewolucjG lat 1917-1918. Grozq takze polskiej niepodleglosci; niebez
pieczenstwo nowej wojny wzroslo nieslychanie" :?4_ Emigracja, podobnie 
jak Kraj, wskazywala na koniecznosc poniesienia kl�ski przez agresora. 
Godne odnotowania jest wystc1pienie A. Pragiera, kt6ry w imieniu frak
cji PPS w Radzie Narodowej (RN) w czasic dyskusji nad expose S. Mi
kolajczyka powiedzial: ,,M6wi� o dacie, kt6ra - mysl� - ze bez prze
sady mozna powiedziec: przejdzie do historii nowoczesnej, jako data 
boduj zc röwnu zburzeniu bastylii. Mam na mysli upadek dyktatora 
wloskiego Benito Mussoliniego. Upadek ten nie tylko wskazuje drog� 
zwyci�skiego pochodu armii sprzymierzonych i pozwala, by raz jeszcze 
w naszych dziejach rozlegl si� krzyk »z ziemi wloskiej do polskiej«. Jest 
to cos wi�ce.i, jest to poczqtek konca epoki, kt6n\ przyszle historie nazwq 
kr6tkotrwalq, ale pelnct b6lu i straszliwie dla ludzkosci niebezpiecznq 
epokq faszyzmu" 25. 

To, ze problemowi niemieckiemu stosunkowo malo miejsca poswi�co
no w programach i publicystyce lat 1939-1942, wynikalo - jak sc1-
dz� - z mi�dzynarodowego charakteru tego zagadnienia·. Problem nie
miecki nie byl jednak dla partii „w�zlem gordyjskim" w por6wnaniu 
zc stosunkami polsko-radzieckimi. Zapewne nie bez wplywu na to byl 

22 J. S z park, Polska jest zainteresowana w odbudowie Europy i pokoju (Ro
botnik Polski w Wielkiej Brytariii, 1 Xll 1940). 

2a Deklarac:ja PPS przedstawiona w Radzie Narodowej Rzeczypospolitej Polskitd

przez J. Szczerbiliskiego podczas debaty polityc.:::ncj nad expose rzqdtL (Rohotnik 
we Francji, 15 III 1940). 

2� Cytat 2a: L. z i a ja, PPS a polska polityka zagraniczna 1926-1939, War
s2awa 1974, s. 193. 

2, CA KC PZPR, syg. 202/I-18,. t. 2, k. 175-176, Wyst,Jpienie A. Pragiera w Ra
dzie Narodowej w imieniu frakcji PPS podczas dyskusji nad cxpose S. l\'Iikolaj

czyka. 
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brak tradycji zachodnich w koncepcjach WRN. Jak slusznie zauwazyl 
M. Orzechowski, partia byla „zorientowana raczej na wsch6d, obracajqca
sie:: w kr�gu pomysl6w federacyjnych" 26• 

Nie mozna jednak nie dostrzec pewnych prob analizy calosciowego 
rozwü1zania problemu niemieckiego na lamach 6wczesnej prasy, gl6w
nie emigracyjnej. Juz w styczniu 1940 r. w „Robotniku we Francji" 
A. Pragier publikuje artykul, w kt6rym przestrzega przed popelnieniep.
blGd6w w sprawie odszkodowan. J ego zdaniem rzc1dy chca,c oslabic Trze
ciq Rzesz(; politycznie, gospodarczo i wojskowo, nie powinny czynic
tego za pomocc1 scic1gania sum pieni�znych, poniewaz ta droga prowadzi
do rozwoju przemyslu i eksportu. Nalezaloby dqzyc do uksztaltowania
takich przyszlych gi:anic panstwa niemieckiego, kt6re nie sprzyjalyby
jego szybkiej odbudowie gospodarczej. Natomiast rekwizycja zasob6w
gospodarczych miala utrudniac jego odtworzenie 27

• 

Punktem wyjscia programu terytorialnego socjalist6w byla teza o de
cydujc1cym wplywie ksztaltu granicy polsko-niemieckiej na losy Polski 
mi�dzywojennej i przebieg kampanii wrzesniowej. Ten punkt widzenia 
pohywal siE; z koncepcja, terytorialnq rzc:i,du polskiego na emigracji, kt6-
ry rc'nvniez uwazal, ze jednym z zasadniczych warunk6w zagwarantowa
nia odrodzonej Rzeczypospolitej bezpieczenstwa i pokoju jest sprawa 
przesuniE;c terytorialqych. Zakres postulowanych zmian przez WRN, po
dobnie jak rz&du, ograniczal si(;: do Prus Wschodnich oraz „dogodnego 
dost�pu do morza". Bardzo lapidarnie okreslono takze granic� zachod
niq, zamykajc1c to w sformulowaniu: ,,Granica z Niemcami nie moze byc 
sztucrnie przed1uzona. Musi byc mozliwie prosla i mozliwie bezpiecz
na" �s. Opowiadanie si� endek6w za wytyczeniem granicy zachodniej na 
linii Rugia, Odra, Nysa Luzycka okreslono jako zbyt smiale i ideali
styczne 29• Takie stanowisko, jak mozna sqdzic, wynikalo z dwoch po
\Vodö,w: 1. Gremia kierownicze partii nie wierzyly w6wczas, by mo
carstwa zachodnie mogly zaakceptowac tak przebiegajqcq zachodniq gra
nic� panstwa polskiego. Miano bowiem zle doswiadczenie z okresu po
wersalskiego.· 2. Z obawy, by rozszerzone .terytorium Polski na zach6d 
nie zostalo potraktowane przez rz4dy sprzymierzone jako rekompensata 
za ust(;:pshva na rzecz ZSRR 30• Wnioski te uzasadnia podj�ta pod ko
niec 1942 r. uchwala KZ PPS w sprawie polityki zagranicznej, kt6ra 

2; O r z c c h o w s k i, OJJ. cit., s. 34. 
21 A. Prag i er, OslCLbic: gospodarczo Niemcy. Jak nalezy zawrzec pokoj (Ro-

botnik we Francji, 10 I 1:940). 
28 Kll Polsee Ludowej (Robotnik Polski w Wielkicj Brytanii, 1 X 1942}. 
�9 KZON jest smictly (Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii, 1 I 1943). 
so A. Prag i er, Czas przeszly dokonany, Londyn 1966, s. 669. 

6 - Sob:'ilka 1/04 
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stwierdzala, ze „p1·zyszlosc Niemiec i zadania terytorialne Polski wobec 
Niemiec wymagajq szczeg6lowego opracowania" 31

• 

_ Z problemem granic whizala si� kwestia mniejszosci niemieckiej. 
W tej kwestii stanowisko partii sformulowane w Programie Polski L1l
dowej bylo konkretne i nie ulegalo zmianie przez caly okres wojny. 
WRN zakladal, iz ludnosc niemiecka osiedlona w Polsee w intencjach 
germanizacyjnych, poczynajqc od pierwszego rozbioru Polski, zostanie 
przesiedlona do Niemiec. To samo mialo dotyczyc volksdeutsch6w. Na
tomiast mozliwosc pozostania w granicach panstwa mieli miec obywatele 
pochodzenia niemieckiego, kt6rzy - jak to okreslono - ,,czynami swy
mi, a w szczeg6Inosci zachowaniem si� w czasie wojny i okupacji stwier
dzili swoje przywiqzanie i wiernosc dla panstwa polskiego" 32

. 

Klc:ski Niemiec na fronde wschodnim i uchwala Rady Ministr6w 
(z 7 X 1942 r.) zawierajqca wytyczne w spi:awie granicy p6lnocnej 33 

oraz zachodniej, jak r6wniez dc1zenie Krajowej Reprezentacji Politycz
nej (KRP) do opracowania programu rewindykacji zachodnich zainspiro
waly - jak mozna Sqdzic - opracowanie przez WRN pod koniec 1942 r. 
programu dotyczc1cego problemu niemieckiego. Zostal on zamieszczony 
w Materialach da Programii Polski Ludowej. Zawarto w nim caloksztalt 
problem6w zwic1zanych z kwesfü:i niemieckq, ktore pojawialy si� w pu
blicystyce i wysb:tpieniach przywodc6w partii. Zostaly one jednak we 
wspomnianym dokumencie znacznie rozwinie,te. Jego autorzy wypowie
dzieli si(; stanowczo za odpowiedzialnoscü:!, rza,du i calego narodu nie
mieckiego za spowodowanie wybuchu wojny swiatowej i barbarzynski 
spos6b jej prowadzenia oraz za okupacj(;. Dlatego postulowano, by zwy
ci(;skie mocarstwa przyj(;ly w stosunku do pokonanych Niemiec zasad� 
„surowego i konsekwentnego wymiaru sprawiedliwosci", nie noszqce.i 
„charakteru zemsty", poniewaz „stopien winy poszczeg6lnych element6w 
byl rozny, wobec czego wymiar odpowiedzialnosci powinien byc zr6zni
cowany" 34

• Proponowano wi�c rzc1dom pai:tstw walczqcych z Trzecic1 Rze
SZq sporzc1dzenie listy sprawc6w wojny, kt6rzy stan(;liby przed specjal
nie powolanym trybunalem mit;dzynarodO\vym. Natomiast w stosunku do 
\Vinnych popelnienia zbrodni. i okrucienstw w poszczeg6lnych panstwach 
kary wymierzalyby ich sqdy. Zarowno odpowiedzialni za wybuch wojny, 
jak i winni zbrndni byliby wyj�ci spod mi�dzynarodowego prawa azylu. 

3i CA KC PZPR, syg. 202/I-11, Uchwala KZ PPS; CA KC PZPR, syg. 8997, 

J. Bel u c h - B c 1 o ii. s k i, Dzialal.nofic loncly1'/skiej grnpu PPS. Jak wspomina J. Be

luch-Beloii.ski, H. Liebennan bral pod uwagc; i akceptowal mozliwosc rdrnmpensaty

na zachodzie za przesuniE:cia wschodnich grnnic paüstwa polskiego.

32 Program Polski Luclowej, \Varszawa 1941. 

33 Zob. szcrzej: Orzechowski, 011. cit., s. 52-70; W. T. Kowalski, Kon.

ccpcje polskiej polityki zagraniczncj w lcttach 1942-1944 (Spr;.iwy !lfü;dzynarodowc, 

1964, nr 2, s. 47-50). 
3� Stosunki Polski ze [v:iatem. Mcitericity clo Programu Polski Ludowej, Vvar

szawa 1942, z. II. 
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W programie pojawil si� r6wniez postulat denazyfikacji zawarty w sfor
mulowaniu: ,,pozostali czlonkowie ty-:h organizacji i formacji hitlerow
skich, kt6re z reguly dzialaly w spos6b nacechowany okrucienstwem 
i barbarzynstwem (Gestapo, SS, policja bezpieczenstwa), zostam1 skiern
wani da rob6t przymusowych" 35

. 

W ocenie programu cele polityczne panstw zwyci�skich w stosunku 
do Niemiec winny sprowadzac si� da: zabezpieczenia swiata przed mo
zliwoscüi ponownej agresji ze strony Niemiec, ukarania sprawc6w i wi
nowajc6w cierpien ludzkich, pociqgni�cia agresora do odpowiedzialnosci 
za szkody wojenne oraz do zabezpieczenia Niemcom mozliwosci rozwoju 
tylko w takim stopniu, ,,aby nie zostala utrudniona realizacja po\vyz
szych cel6w". Nie ograniczono si� jednak do sformulowania samych ce-
16w, lecz r6wniez wysuwano praktyczne wnioski. Tak wi�c propono·wano 
dokonanie dezintegracji Trzeciej Rzeszy na niepodlegle kraje niemicckie 
pozbawione armii, nie wylqczaj<ic nawet policji, czy tez formacji para
militarnych. Sluzb� bezpieczenstwa pelnic miala policja mi<;dzynarodo
\Va. Postulat demilitaryzacyjny byl pogl�biony przcz propozycj� doko
nania dekarteiizacji. Produkcja niemiecka, zwlaszcza przemyslmva, miala 
byc w mysl zalozen sprowadzona do tych tylko gale,zi, ktc'Jrc bylyby 
niezb�dne dla gospodarki panstw niemieckich. Calkowitej likwiclacji mial 
ulec przemysl zbrojeniowy i gal�zie produkcyjne z nim zwü1zane. Do
datkowo produkcja niemiecka bylaby poddana nadzo1·0,vi miQdzynaro
dowemu. Z kolei postulat demokratyzacji zycia spolecznego mial byc 
realizowany przez eliminowanie z wychowania publicznego, prasy, raclia, 
teatru i kin obciqzen nacjonalistycznych. Srodki masov-.rego przckazu 
mialy byc poddane kontrnli mic:dzynarodowej. 

Przytoczone wyzej tezy programu dotyczqce odpowiedzialnosci Nie
miec oraz propozycje dezintegracji, demilitaryzacji i dernokratyzacji by
ly przez caly czns omawiane w publicystyce podziemnej PPS 3li. Zna
lazly one swoje oclbicie w deklarncji Rady Jednosci Narodowej (RJN) 
z 15 III 1944 r. 0 eo v.:alczy narod Poiski. Podobne stanowisko w po
wy.zszych kwestiach zajmowal KZ, chociaz emigracyjna publicystyka po
swi�cala im znacznie mniej micjsca. Niekiedy pojawialy siQ glosy opo
wiadajc1ce si� za tzw. rozluznieniem panstwa niemieckiego na zasadzie 
,,federacji z silnym samorzqdem" 37

• 

Zagadnienie, ktöremu w kolcjnosci poswi�cono miejscc w prngrnm_ie, 
dotyczylo zasad sprawowania nadzoru i okupacji. Autorzy dokumcntu 
zakladali, ze wprowadzenie w .zycie powyzszych zasad wymagac b�dzie 

a; Tamz.c. 

3ij Cz;1 konferencjri w :\foskwie rirzybliiy koniec wojr1y? (Wolnosc, 5 X[ 19-!31; 
Zbrodn!:; i bta (Robotnik w Wake, 19 XII 19-!3}; 0 przys::;/ym pol-:oj1i (Wolno�c, 
2.; VIII 19-!A./. 

a, F. G r o c; >, EHropct pou:ojen,w (Robotnik Polski w Wielklej Brylatni, 1.� VI 
19-14). 
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kontroli miGdzynarodowych. W zwiqzku z tym proponowali rozv,,azyc 
d\vie koncepcje: nadz6r centralistyczny wykonywany przez organ mic:
dzynarodowy albo nadz61· wykonywany z ramienia Zwic1zku Narod6w 
przez poszczegölne pa1'i.shva. W jednym i drugim wypadku uwazano za 
konieczne zapewnienie federacji Europy Srodkowo-Wschodniej istotnego 
udzialu w kontroli Niemiec. Nadzör centralny mial przede wszystkim 
obe.imowac wymian� mi�dzynarodow,1, komunikacj� oraz og<>lnq kon
trnl,� nad przemyslem i dziedzinami zycia kulturalnego. Natomiast nadz6r 
wyk.-:mywany przez poszczeg6lne paüstwa alianckie dotyczylby wyko
r ,·--.in zakazu tworzenia sil zbroj nych, organizacji paramilitamych, sluzby 
bezpieczenstwa, sluzby pracy oraz wykonania zai:zqdzen w dzialach pod
legaj2,cych og6lnemu nadzorowi centralnemu. 

Z kolei problem odszkodowan sprowadzal si� do trze�h generalnych 
zasad: 1. o podziale odszkodo,van niemieckich mi�dzy poszczeg6lnyrni 
pa11stwami miala decydowac wysokosc poniesionych strat; 2. odszkodo
wania w postaci mienia nieruchomcgo znajdujc1cego si� na terytoriach 
odcbnrnych Niemeom otrzymac miuly te kraje, kt6re wskutek polityki 
zaboru i okupncji zostaly cofnü�te w rozwoju ekonomicznym: inne pan
stwa otrzyinalyby glöwnie w postaci majqtku tn\'alego z ter:vtori6w na
]ezc\cych do Niemiec i w postaci pracy przymusowej; 3. odszkodowania 
udzic>lone przez Niemcy mialy byc „wylc1.cznie rzeczowe i nr-i.tychmiasto
wc", swiaclczonc z majqtku publiczncgo i prywatnego ornz pracfl przy
musowq fac:howcöw i dobrnmi kulturalnymi. Pierwszenstwo w ich otrzy
mani u mialyby narody, kt6rych zasoby gospodarcze i kulturalne byly 
przez wladze okupacyjne systematycznie niszczone bqdz rabowane. Przy 
odszkodowciniach cl1a Polski zakladano, ze niemieckie nieruchomosci znaj
clujc\Ce siE; na terenach wchodw,cych w sklad Rzeczypospolitej zostanc1 
calkowicie przcznaczone na pokrycie szk6d wyrzqdzonych ludnosci i na 
odbudow� gospodarczc1 kraju. Ludnosc niemiecka zamieszkujc1ca obszary 
whiczone do Polski miala byc wysiedlona do Niemiec, a obowiqzek za
pewnienia jej bytu materialnego mial spoczywac na wladzach i spole
czenst\vie niemieckim. Zasady odszkodowan nie mialy, w zamysle pro
:i ektoclawcy, celu wyniszczenia ekonomicznego spoleczenstwa niemiec
kicgn. Program bowiem zawieral klauzul�, ze „celem uchronienia 
w przyszlosci par'i.stwa niemieckiego od kryzys6w gospodarczych i ma
sowego bezrnbocia bGdzie swiatowy plan gospodarczy, kt6ry zapewni 
im niezb�dny ud:üal w wymianie miGdzynarodowej" pod warunkiem 
wcielenia w zycie postulat6w: dezintegracji, demilitaryzacji i demokra
tyzacji. Wprowadzenie tej klauzuli w programie WRN mialo swoje uza
sadnienie. Wynikalo mianowicie ze sianowiska, jakie zajmowala partia 
wobec przyczyn narodzin faszyzmu. Kierownictwo podziemnej PPS uwa
zalo bowiem, ze faszyzm jest skutkiem kryzysu kapitalizmu 38. 

ae Cwien:wiecze niepoclleg1osci (WRN, 12 XI 194.3). 
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Publicystyka wuerenowska nie poswi�cala zbyt wiele miejsca kwestii 
odszkodowan, zasadom sprawowania nadzoru i okupacji Niemiec, trak
tujq<: je jako oczywiste i nie wymagajqce blizszego okreslenia w dobie 
wojny i okupacji. 

Wiele miejsca poswi�cono w programie WRN problemowi granicy 
polsko-niemieckiej, kt6n1 rozpatrywano pod k<1tem granicy mi�dzy p::in
stwami niemieckimi a federacjq Europy Srodkowo-Wschodniej. Program 
zakladal, ze do Polski mialy byc wlciczone Prusy Wschodnie, Gurny 
Slc1sk w calosci oraz „taka CZGSC Pomorza Nadodrzanskicgo, Slc1ska Dol
nego i ewentualnie Brandenburgii, jaka okaie siP, niezb<;dna z punktu 
widzenia bezpieczenstwa federacji. Natomiast Klajpeda z przyleglvmi 
powiatami wschodniopruskimi b{;dq mogly byc odst:ipione Lib..vie. w 1,vy
niku bezposrednich rokowan". Wchodzqcej w sklad fedcracji Czechoslo
wacji Niemcy mialyby zwrocic Luzyce bez wzglf;du na panujc1ce na tych 
zicrniach stosunki narodowosciowe. Przy tym Polska i Czechoslowacja 
tytulem odszkodowania wojennego okupowalyby obszal'y „o dostntccz
nej w stosunku do poniesionych szk6d powierzchni i dostatecznym za
inwesto\vaniu". Sama zas federacja miala uzyskac „dostatecznie silne 
oparcie o Baltyk" 30

- Wuerenowskie postulaty terytorialne s,\.·iadczy!y, zc 
partia domagala si� podw6jnego bezpieczenstwa. Td<ie \varunki bezpte
czenstwa miala spelniac granica zachodnia Polski i fcderucji oraz 1·e
strykcjc polityczne, ekonomiczne i spoleczne wobcc Nicmiec . .J est 1·zcc:zq 
cha1·akterystyczmi„ ze ,o ile w kwestiach dotyczf!cych celfrw politycznych 
wojny z Niemcami, zasacl sp1·awowania nadzoru i okupacji czy odszkr)clo
wan autorzy programu uzywali slowa „pov.inny'', to przy oma\vümiu 
spraw t�rytorialnych poslugiwali si� jednoznacznym i kategorycznym 
,.musi". Swiadczylo to, ze kwestic1 zasadniCZE! w problemic niemieckim 
byla dla WRN sprawa granicy zachodniej. Znajduje to zreszt:1 odbicie 
w uchwalach partii oraz publicystyce hajowej i emigracyjnej. Nigdy 
jednak PPS-WRN nie wyszla poza wyzej przedstawione postuluty na
bytk6w terytorialnych 40

• Z niekt6rych zacz�to siQ nawet wycofy,vac. 
Swiadczy o tym m. in. odezwa PPS-WRN z kwietnia 1944 r. gloszrica: 
„domagamy si� powrotu do Polski Prus Wschodnich, calego G6rnego 
S1E1ska, zachodniej czqsci Pomorza" 41• Z 7.qdan tcrytorialnych ,vypadl 
wit:c calkowicie Dolny Slqsk, nie m6Wiqc juz o cz�sci Brandenburgii. 
Trudno jest przes<:1dzic, czy korekta ta dokonana zostala pod wply,•.rcm 
KRP, kt6ra podj�la latem 1943 r. prob� opracowania programu teryto
rialnego. Ten ostatni, uchwalony w czerwcu 1943 r., przewidywal po
zb;,wienie Niemiec baz wojskowych na zachodzie i wschodzie, umi�dzy-

89 Stosunki Polski ze :iwiatem. Mciterialy clo Programu Polski Ludowej, z. IL 
4o Na dzie·ri l Maja (Robotnik w Walcc, 23 IV 1944); Zogubiony cel (Woln,,.;.::, 

29 XII 19'1-1). 
u CA KC PZPR, syg. 205/1, Odezwa Centralncgo Kicrownictwa Mas Pracuj,1cych 

Polski. 
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narodowienie port6w oraz glownych drog morskich i sr6dlqdowych, jak 
rowniez zabezpieczenie swobodnego wyjscia z Baltyku na Morze Polnoc
ne. W stosunku do granicy polsko-niemieckiej program zakladal, ze 
powinna ona objc1,c „na zachodzie i p6lnocy ziemie zamieszkale przez 
Polak6w, zlikwidowac ostatecznie pozycje wypadowe Niemicc ... , utwier
dzic pozycj� Polski na Baltyku i wreszcie zapewnic panstwu Polskiemu 
konieczne warunki obronne" 42

• Miala ona biec od miejscowosci „Stary 
Dqb przy Zalewie Odrzariskim (Szczccin pozostawalby po stronie nie
mieckiej) w kierunku Santoka, nastc;:pnie Noteciq, Wartc1 i zachodnic1 
granieq powiatow: Skwierzyna, Mi�dzyrzecz, Babimost oraz wprost od 
Odry przy Kleinitz, dalej, o ile to mozli\ve, korytem Odry do ujscia 
Olawy, wreszcie tq 1·zek4 i p6lnocnym dzialem wodnym Nysy Klodzkie.i 
(Wroclaw po stronie niemieckiej) do granicy sudcckiej z pozostawieniem 
hrabstwa Klodzkicgo Czechom Ol'az, rzccz prosta, z wlc1czeniem do Polski 
Prus Wschodnich i Wolnego Miasta Gdunska"- Ponadto p1·ogram KRP 
postulowal stworzenie pasa baz morskich na Baltyku i dlugotrwalq oku
pacj� polskq obszaru od nowej granicy do linii Odry, Nysy Luzyckiej 
zc Szczecinem i F1·,mkfurtem nad Odr,1. Bardziej umiarkowane i ogolni
kmve byly okrcslcnia dcklaracji cztercch stronnictw z 15 VIII 1943 r. 
Deklaracja mowila o koniecznosci „uzyskania granicy na zachodzie i pol
nocy, gwarantujqcej szeroki dost�p do morza bezwzglc;dne bczpic
cze11stwo" 43

. 

Jak mozna s,1dzic, nrt program tei·ytorialny RJN 41 wplyn�1y: uclwrn
fo. Rady Ministr6w z dnia 7 XII 1943 r. w sprawic inkorporacji i oku
pacji wschodnich obszar6w Niemiec oraz przyrzeczenie b1·ytyjskie \V spra
wie przylqczenia Prus Wschodnich, Slqska Opolskiego i Dolnego, a tak
ze Pomorza az po Odr�. Jej deklaracja z 15 III 1944 r. gl:osila, ze do 
paristwa polskiego powinny byc wh1czone „cale Prusy Wschodnie ... od
wieczny port dorzecza Wisly - Gdansk, przylegajqcy do dawnej gra
nicy panstwa polskiego pas pomorski pomi�dzy Baltykiem a ujsciem 
Odry a Notcciq, ziemie mü�dzy Notecic1 i Warte!, \Vreszcie Slqsk Opolski 
z odpowiednim pasem bezpieczenstwa" �5. Dlugotnvalej okupacji mial 
byc poddany „pas ziemi polozonej na zachod od nowej granicy pol-

·12 CA KC PZPR, syg. 199/1, Rada Jednosci Narodowej. Stanowisko Krajowej 

1�,'prezentacji Politycznej w sprav,-ic gran:cy Polski. 
·18 CA KC PZPR, syg. 199/1, k. 26a, Rada Jednosci Narodowej. Dd-::Li.racja r,cro

zumienia politycznego czterech stronnictw. 
41 Szerzej m. in. na ten temat pi.,z,i: Orzechowski, oD. cit.; Kowalski,

l{oncepcje po!skiej polityki ... ; t e n z e, Problemv bezpieczenstwa e 1!ropejskiego w po
!ityce Wielkiej I{oalicji (1943-1945) (Spr;rn;y J\1ic;dzynarodowe, 1970, nr 9, s. 70-77); 

E. Wie w i 6 r a, Grnnica polsko-niemicc/:,i w .�wü:tle prau:a mi;;rlzynarorlotcego, 
I 'c,7.n:1il. 1957 . 

. :; CA KC PZPR, syg. 202/I-37, t. 1, k. 17a, Delegaturn Rzqdu RP lla Kr.1j. 
Eiuro P,·ezydialnc, Dcklaracja RJN O eo walc:::y narod f'olski. 
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skiej". Wynika z tego, ze z programu RJN zniknela wi�c linia Nysy 
Klodzkiej. Jak zauwaza M. Orzechowski, uchwala zostala podjeta wbrew 
tylko stanowisku SN 46

• Nalezy scidzic, ze za tak opracowanym progra
mem glosowal K. Puzak. Jednak juz 16 VI 1944 r. RJN odpowiadajqc 
na depesz� M. Seydy sformulowala program terytorialny o tresci iden
tycznej z uchwalci z 13 VI 1943 r. Trudno jest stwierdzic, jakie byly 
motywy przyj�cia uchwaly czerwcowej. Mozna siq domyslac, :ie jednq 
z takich przyczyn bylo eksponowanie przez PPR konkcznosci odzyska
nia slowianskich ziem na zachodzie i p6lnocy oraz realizacja, jak to okre
slano, ,, testamentu Piast6w". 

RJN, podobnie. jak CKR, w swoich progeamach nie opowiadala si�
za uksztaltowaniem granicy zachodniej na Odrze i Nysie Luzyckiej. Wy
jqtek stanowila jej uchwala z 22 II 1945 r.; przy,imujqca uzgodnienia 
jaltanskie. Zaj�cie przez RadQ takiego stanowiska h�rlo podyktowane, 
jak s4dz�, bardziej sytuacja_ mi�dzynarodowq Polski niz naciskami SL 
i SN. Nie znaczy to jednak, by nie mialy one zadnego znaczenia. Nie
opowiadanie si� RJN za granicq na Odrze i Nysie Luzyckiej wynikalo 
przede wszystkim z obawy, by nabytki terytorialne na zachodzie nie 
stanmvily rekompensaty za utrat� ziem wschodnich. Czytelne jest to 
niemal we wszystkich zasadniczych postanowieniach Rady dotyczqcych 
kwestii terytorialnych H. 

Podobne w zasadzie postulaty terytorialne gtosil KZ PPS, chociaz 
jego :1.alozenia byly mniej konkretne. W swoim kontrprojekcie z sierp
nia 1944 r. emigracyjna PPS skrytykowala stanowisko PKWN, a szcze
gölnic program terytorialny odnoszqcy si� do granicy zachodniej, okre
slajq<.: gu mianem z4daii. ,,naj:,krajnicj no.cjonnlistyc:rnych" 4s_ W sumie 
Komitet uwazal za konieczne odzyskanie ze wzgl�d6w bezpieczenstwa 
Prus Wschodnich z Kr6lewccm, G6rnego Slciska i cz�sci Pornorza rn. 

Pröb� skonkretyzowania prngramu zachodniej emigracji socjalistycz
nej podjc:1l A. Pragier na lamach „Wiadomosci Polskich" w maju 1943 r. 50 

Tezy zawal'te w artykule Niemcy po wojnie rozwim1l nast�pnie w bro-

•o O r z e c h o w s k i, op. cit., s. 39---40.
47 CA KC PZPR, syg. 202/I-8, t. 1, k. 4, Dckgatura R7.<Jdu RP na Kraj. Biuro 

Prczyclialne, Depesza Rady Jednosci Narodowcj i Pdnomucnika na Kraj z dn. 
15 Jutego 1944 (uchwala); CA KC PZPR, syg. 202/I-8, t. 2, k. 79; Dclcgatura Rz,idu 
RP na Kraj, Biuro Prczydialnc, Dcpcsza Rady .Jednosci Naroriowej do nzqdu w Lon
dynie z dn. 16 kwietnia 1944 (uchwab). 

4e CA KC PZPR, syg. 202/1-4, t. 2, k. 22,, Ddcgatma H.z,1du RP na Kraj, 
Biuro Prczydialne, Kontrprojekt KZ PPS z sierpnia 1944 r. 

�o Wuwiad T. Arciszewsldego clla przedstawiciela „S1mclay Timcs" (Wolnosc, 
22 XII 1944); Nicznane expose (przemowienie premiern '1'. Arciszewskiego na posie
clzeniu Racly Narodowcj w cln. 15 I 1945 r.) (Zeszyty Historyczne, 1962,. z. 1, s. :ll). 

50 A. p r a gier, Niemcy po wojnie (Wiadomosci Polskic, 9 V 1943).
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szurze opublikowanej nieco p6zniej w Glasgow. W generalnych zalo
zeniach program A. Pragiera nie odbiegal od tez zawartych w Materia

lach do Programu Polski Ludowej. Niemal identyczne stanowisko zaj
mowal w sprawie odpowiedzialnosci Niemiec za wywolanie wojny, 
w sprawie zapewnienia bezpieczenstwa Polski przed ponowml agresjct 
i w kwestii rozbrojenia oraz odszkodowan. W sprawie granic autor 
Cel6w wojennych Polski opowiadal si� za „zwicizaniem Prus Wschod
nich z Polsk&, a na odcinku p6Inocno-wschodnim z Litwq", ,,skr6ce
niem" granicy na Pomorzu i znacznym zmniejszeniem „klina niemiec
kiego wrzynajc:1cego si� mh�dzy Polsk� a Czechoslowacj�" 51

. Natomiast 
Gdansk oraz G6rny Slctsk mialy zosta{: inkorporowane. Podstawq jego 
rozwazun dotycz4cych granicy z Niemcami bylo, podobnie jak w pro
gramie WRN z 1942 r., zapewnienie podw6jnego bezpieczenstwa. Dodat
k:owo to bezpieczenstwo mialo byc zapewnione przez utworzenie bry
tyjskich baz wojskowych na Kanale Kilonskim oraz polskich i bry
tyjskich na zachodnim wybrzezu Baltyku. Nieco odmienne stanowisko 
zajmowal A. Pragier wobec nadzoru i okupacji Niemiec. Zakladal dwa 
rodzaje okupacji: ,,ogolml:" i „scislejszc1". Okupacja og6lna dotyczylaby 
obs2:ar6w bezspornie przys1ugujqcych Niemcom, w kt6rej nadzor mi�
dzynarodowy dotyczyfüy sfery politycznej i gospodarczej. Natomiast 
administracja wewn<:trzna znajdowalaby sie: w r�kach Niemc6w. Z kolel 
strefa okupacji scislej obejmowalaby Nadreni� oraz tereny wschodnie, 
nu zach6d od nuweJ granicy Polski cto linii Odry i Nysy Luzyckiej "2: 

Pewne r6znice mic:dzy programem WRN a projektem A. Pragiera 
wystqpily w sprawie urzqdzenia panstwov,·osci niemieckiej. Autorzy pro
gramu podziemnej PPS stali na stanowisku zreorganizowania pat'lstwa 
niemieckiego i stworzenia kraj6w niemieckich jako panstw „nie zwiqza
nych ze sob,:\'' 53

• Natomiast A. Pragier widzial w przyszlosci Niemcy 
jako pan.st\VO 7.Wiqzkowe 5\ 

W swietle dost�pnych materialow trudno jest jednoznacznie przesci
d:dc, czy program dotycz11cy problemu niemieckiego opracowany przez 
A. Pragiera zostal przyj(;ty przez KZ PPS. Prawdopodobne wydaje si�,
iz z programem A. Pragiera identyfikowala sie: grupa KZ skupiona wo
k6l niego i 1\.. Ciolkosza, majqca ,v 1944 r. decyduja,cy wplyw na ksztal
towanie si� zasad polityki Komitetu. Zresztq sam program tylko w szcze
g6lach odbiegal ad zalozen opracowanych w kraju.

s1 A. Prag i er, Ce!e wojny, Glasgow 1944, s. 7-44. 
sa Zob. B. Pas i erb, Osrodki prawicowej mysli politycznej wobec problemu 

niemieckiego w !Cltach 1939-1944 (Acta Univcrsitatis Wratislaviensis, Nauki Poli

tyczne, 1978, z. IX, s. 92-94, 99�101). 
sa Stosunki Polski ze swiatem. Materiaty do Programti Polski Lmlowej, z. II.

$4 p r a g i c r, Cele wojny, s. 7-44. 



Problem niemiecki w koncepcjach politycznych PPS-WRN (1939-1945) 89 

DIE DEUTSCHE FRAGE IN DEN KONZEPTIONEN DER INTERNATIONALEN 

POLITIK DER POLNISCHEN SOZIALISTISCHEN PARTEI -

FREIHEIT GLEICHHEIT UNABHÄNGIGKEIT (PPS-WRN) IN 

DEN JAHREN 1939-1945 

Der vorliegende Artikel ist ein Versuch, die Ansichten der PPS-WRN zur 
deutschen Frage in den Jahren 1939-1945 demonstrieren. In ihm wurde beschrie
ben, in welchen Aspekten die Partei die deutsche Frage erfü·tcrte. Der Autor zeigte, 
das Verhältnis der CKR und KZ PPS zum deutschen Problem analysierend, auf, 
welche Ursachen bewirkten, dass man diesem Problem bis Mitte 1942 relativ wenig 
Platz in den Programmdokumenten und der Pvblizistik widmete. In dieser Zeit 
wurde durch die Leitung der WRN im Land ein allumfassendes Programm der 
Lösung der deutschen Frage erarbeitet. Eine grundlegende Frage dieses Programms 
war das Problem der polnisch-deutschen Grenze. 

Nichts desto weniger erarbeitete die sozialistische Emigration {Autor A. Pra
gier) ein identisches Westprogramm. Die Unterschiede waren gering und betraf 
en nur das Problem der Kontrolle und der Besetzung Deutschlands. 




