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POLSKI ODRODZONEJ* 

Konstatując fakt odzyskania przez Polskę niepodległości, jego wpływ 
na ówczesne nastroje Polaków, zwykło się na ogół podkreślać wybuch 
radości o. nadziei. Radości, gdyż ziściły się marzenia kilku pokoleń 
Polaków. Nadziei, bo spodziewano się, że to upragnione własne państwo 
stworzy szansę zaspokojenia potrzeb i aspiracji poszczególnych środowisk 
i grup społecznych. Mimo stałego postępu badań na dziejami Polski in
teresującego nas okresu, nie potrafimy jednak dać pełniejszej i kon
kretniejszej odpowiedzi na pytanie o zasięg społeczny tych nastrojów. 
W tej sytuacji trz·eba ograniczyć się do przyjęcia ogólnego stwierdzenia, 
że nastroje te były udziałem znacznej części dorosłych Polaków, szukając 
potwierdzenia w faktach świaqczących o dużej skali, uprzedni·o nie no
towanej, ożywienia politycznego. W niektórych wypadkach, np. w odnie
sieniu do Wielkopolski, konstatację tę możemy wzbogacić spostrzeżeniem 
o powszechności dążeń niepodległościowych, biorąc pod uwagę sponta
niczność powstania wielkopolskiego. W innych wypadkach o stosunkowo
dużym stopniu ożywienia politycznego, a wzroście aktywności mas świad
czy może rozwój partii i związków politycznych, relatywnie_ bardzo wy
soka frekwencja w czasie wyborów do Sejmu Ustawodawczego itp.

Podobne kłopoty, a może nawet i większe, napotykamy przy próbie 
ukazania wyobrażeń dotyczących postulowanego kształtu społecznego 
i terytorialnego odradzającego się państwa. To, co na ten temat piszemy 
i o czym traktuje niniejszy referat, w przeważającej mierze dotyczy 
wyobrażeń, którym hołdowały ówczesne elity polityczne społeczeństwa 
polskiego. Można tylko przyjąć założenie, że wyrażane przez nie aspi
racje i nadzieje odpowiadały nastrojom powszechnym. Nasuwa się jednak 
wątpliwość, czy zał_?żenie jest w pełni trafne, czy w takim samym 
stopniu można je przyjąć wówczas, gdy rozpatrujemy wyobrażenia 

* Referat wygłoszony na sesji naukowej· PAN z okazji 60 rocznicy odzyskania
niepodległości - 8-9 XI 1978 r. 
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o modelu wewnętrznym tego państwa, i wtedy, kiedy przedmiotem na
szych zainteresowań jest sprawa jego wizji terytorialnej. Wprawdzie
ten zakres problematyki badawczej jest przedmiotem zainteresowań in
nego referatu 1, ale czy można ją całkowicie pominąć? Czyż da się
zrozumieć spór o cha�akter narodowy ukształtowanej już terytorialnie
Polski odrodzonej, bez uwzględnienia trudności określenia jej granic
i ostrości sporu o wymiar polityki wobec wschodnich sąsiadów Polski,
który zaznaczył się już na przełomie 1918/19 r.?

Zdając sobie w pełni sprawę z ułomności wnioskowania, wspartego 
jedynie świadectwami pośrednimi, w części tylko pełniej uzasadniającymi 
szansę przedstawienia nastrojów większości społeczeństwa, opowiadam 
się jednak za podjęciem takiej próby. Uważam bowiem, że nawet w wy
padku przyjęcia z góry założenia, iż jest ona obarczona dużym błędem, 
pozwoli ona uzmysłowić sobie potrzebę wzbogacenia zakresu pytań ba
dawczych. Wydaje się zresztą, iż w, zakresie tych za�dnień, które 
dotyczyły modelu wewnętrznego państwa, tj. zasad ustroju społecznego 
i prawno-politycznego oraz zasięgu funkcji organizatorskiich własnego 
państwa, uzyskana odpowiedź będzie nacechowana dużym stopniem 
prawdopodobieństwa. Przemawia za tym m.in. znaczna relatywnie zbież
ność postulatów wysuwanych w tym zakresie przez działające przede 
wszystkim wśród mas ludowych partie polityczne 2. 

Eliminując ujęcia skrajne, które odzwierciedlały aspiracje mniej 

licznych środowisk s, na czoło można wysunąć stwierdzenie, że dąże
nia mas generalnie nie naruszały podstaw panującego ówcześnie ustro
ju. Ich realizacja doprowadziłaby jedynie do zmniejszenia dysproporcji 
majątkowej, głównie w zakresie stanu posiadania w rolnictwie, oraz 
do ograniczenia swobody poczynań wielkiego kapitału. Dążenda ludno
ści chłopskiej, a ona przecież stanowiła przeważającą część społecz
ności polskiej 4, ogniskowały się wokół sprawy reformy rolnej, której 
realJzacja w niczym nie podważała istoty stosunków kapitalistycznych. 
Wśród pracowników najemnych, w tym również wśród klasy robotni
czej, najpowszechniej akceptowano postulaty wprowadzenia rozwinię
tego ustawodawstwa pracy s nadzoru pracowniczego w przedsiębior
stwach przemysłowych i zwiększenia roli państwa w życiu gospodarczym. 

W tym ostatnim kręgu, tzn. wśród pracowników najemnych, naj
silniej też dawała o sobie znać tendencja do przeceniania funkcji organi-

1 Zob.: T. J ę dr us z cz a k, Odrodzenie państwa i jego granice.

2 Mam tu głównie na uwa.dze: PSS, PSL „Wyzwolenie", PSL Lewicę (później -
Stronnictwo Chłopskie), PSL „Piast" i NPR. 

3 Tak społecznie, jak i tery torialnie. 
4 Najpełniej jej dążenia przedstawił W. S t a  n k i e  w i c z, Konflikty społeczne

na wsi polskiej 1918-1920, WaJ:szawa 1963. 
5 Zob. M. S w i ę c i c ki, Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918-

1939, War szawa 1960; A. Aj n e n  kie I, Położenie- prawne robotników rolnych.

w Polsce (1918-1939), Warszawa 1962. 
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zatorskich państwa, czy też ściślej - jaką miał spełniać aparat władzy 
państwowej. Przyczyn tego przeceniania należy chyba szukać zarówno 
w sferze doświadczeń wyniesionych · z okresu zaborów, związanych 
m. in. z dużym udziałem aparatu państwowego w polityce· germaniza
cyjnej i rusyfikacyjnej, jak też w ukształtowaniu się wyidealizowanej
wizji własnego państwa. Spodziewano się, szczególnie w środowiskach
społecznie postępowej inteligencji, że ta z trudem wywalczona Polska
odrodzona w krótkim czasie nie tylko będzie w stanie usunąć skutki
zaborów i opóźnień w rozwoju gospodarczym, lecz także spełnić niemal
wszystkie rozbudzone wówczas aspiracje. Upraszczając można powie
dzieć, że dość często własne marzenia przesłaniały realia.

Ogólnie można więc stwierdzić, że radykalizm społeczny, jakiemu 
hołdowała większość społeczeństwa polskiego u zarania niepodległości, 
nie wykraczał poza ramy właściwe kapitalizmowi i państwu burżuazyj
nemu. Jeżeli na sytuację społeczno-polityczną lat 1918-1920 nie bę
dziemy patrzeć pr2Jez pryzmat wydarzeń rozgrywających się w części 
b. Królestwa Polskiego i b. Galicji, a uwzględnimy całość polskiego
obszaru etnicznego, wraz z ·pograniczami, to okaże się, że na hasła
rewolucyjne reagowały relatywnie nieliczne środowiska społeczne.
I trudno jest się temu dziwić nawet wówczas, gdy zaakceptuje się po
gląd o występowaniu ówcześnie jednego z dwóch podstawowych ele
mentów sytuacja rewolucyjnej, tzn. przyjęcia oceny, że masy nie chciały
żyć po staremu. Warto przecież uzmysłowić sobie w pełni fakt młodości
państwowości z wszystkimi jego konsekwencjami. Zwróćmy tu tylko
uwagę na to, że nawet brak uformowanego aparatu władzy państwo
wej w pewnym przynajmniej stopniu działał na korzyść tej władzy.
Sprzyjał bowiem utrzymywaniiu się wrażeń o jego małej określoności
społeczno-politycznej. Była to władza zbyt młoda, by nie mogła ona
rządzić po nowemu. Ale czy w ogóle ówczesne stosunki społeczne pa
nujące na ziemiach polskich uzasadniają koncentrację uwagi historyka
na wystąpieniach typu awangardowego? Czy to nie grozi umknięciem
z pola obserwacji głównego bohatera określającego charakter wystąpień
masowych - ludności chłopskiej?

Przedstawione uwagi nie pretendują do miana oryginalnych. Ana
logiczne lub zbliżone formułowalo. również i świadkowie ówczesnych 
wydarzeń, i historycy. Podobny, warty przytoczenia, pogląd zawarł 
w swych interesujących i zarazem kontrowersyjnych refleksjach Kon
stanty Grzybowski. Analizując sytuację społeczno-polityczną lat 1918-
1919, pisał on m. in.: ,,Pracownicy najemni tylko w pewnej swej części 
są siłą konsekwentnie rewolucyjną w większości swej akceptują pro
gram powolnej, ewolucyjnej w ramach parlamentaryzmu burżuazyj
nego przemiany ustroju społeczno-gospodarczego. I oto mamy jeden 
z paradoksów odradzającego się państwa. Większość jego ludzi to włg
ściciele. Ale wśród właścicieli poza rolnymi przewaga elementu nie.-

. 
� 
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polskiego. Ale wśród wła�cicieli z formalnego, prawnego punktu wi
dzenia - większość z gospodarczego punktu to tylko pozorni właści
,ciele, pozorni - bo nlie mogący wyżyć ze swej własności. A równocześnie 
wię�szość właścicieli, także tych pozornych, jest w swej mentalności, , 
w swych poglądach związana z własnością prywatną. Państwo -polskie 
nie mogło przy takiej mentalności społeczeństwa powstać <inaczej niż 
jako państwo kapitalistyczne. A równocześnie taka struktura warstw 
formalnie, prawnie posiadających w Polsce rodzić musiała nieustanny 
kryzys kapitaldzmu" 6. 

Jeżeli z dość dużym prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie okre
ślić zakres powszechnie akceptowanych postulatów społeczno-politycz
nych i gospodarczych, to w od9,iesieniu do kwestii terytordalnych (wizji 
granic państwowych) musimy - moim zdaniem - ograniczyć się je
<lynie do przypuszczeń. Wydaje się bowiem, że w tym wypadku nie 
można postawić znaku równości między stanowiskiem zajmowanym 
przez gremia przywódcze partii demokratycznych 1 a wyobrażeniami, 
którym hołdowały związane z nimi grupy społeczne. W ogóle chyba, 
z wyjątkiem obszarów kresowych, problem granic i jego olbrzymia 
:złożoność były uświadamiane sobie powszechnie w o wiele słabszym 
stopniu niż te sprawy, które umownie można traktować jako we
wnętrzne. Jedynie na obszarach kresowych, budzących konflikty z są
.siadami, problem ten �aznaczył się wyraźniej, jakkolwiek i w tym 
wypadku da się stwierdzić tylko cząstkowe jego dostrzeganie s. Peł
nemu widzeniu tego problemu nie sprzyjały m. in. skutki długotrwałego 
rozbicia jedności politycznej ziem polskich, niski generalnie stan po
wszechnej edukacji politycznej, ograniczoność kontaktów międzyzabo
rowych i międzyregionalnych oraz trudność wytyczenia linii rozgrani
.czającej polskie terytorium etniczne od sąsiednich. 

Wydaje się, że w tej sytuacji szansa dotarcia powszechniejszego 
-z proponowanymi na ogół przez partie demokratyczne rozwiązaniami
typu federacyjnego była niewielka, tym bardziej że nie potrafiono pre
'(!yzyjnie określić ani zasięgu własnego terytorium państwowego, ani
ram postulowanej federacji. Jakie skonkretyzowane wyobrażenia
mogły powstać np. wśród członków i sympatyków Polskiego Stronnic
twa Ludowego „Piast" po zapoznaniu się z jego programem, przyjętym
29 VI 1919 r.? Jest w. nim mowa o dążeniu do „zjednoczenia wszystkich
ziem polskich" oraz o koncepcji „unii lub federacji z sąsiednimi, brat
nimi narodami dla wspólnej pracy nad utrwaleniem własnej oraz ich

o K. Gr z y b ows ki, Pięćdziesiąt lat 1918-1968, Kraków 1977, s. 33-34. 

7 Jest to może określenie zbyt eufemistyczne, ale pozwalające objąć wspólnym

mianownikiem różniące się znacznie partie, od PPS do NPR. 
s Widzeniem choćby tylko jednego fragmentu problemu granic, np. problemu 

granicy polsko-niemieckiej. 
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niepodległości i rozwoju" 9. Bardzo zbliżone postulaty znajdziemy także 
w ówczesnych programach dwóch pozostałych stronnictw ludowych: 
Polskiego Stronnictwa Ludowego (,,Wyzwolenie") i Polskiego Stron
nictwa Ludowego Lewica, a także Polskiej Partii Socjalisty.cznej. Nie 
podejmując się w tym miejscu próby interpretacji tych postulatów, 
warto chyba poczynić dwa spostrzeżenia. Po pierwsze, wydaje się, iż 
same gremia przywódcze tych partii miały zrozumiale trudności z pre
cyzyj niej szym określeniem zakresu terytorialnego tych ziem, które 
traktowały jako „ziemie polskie", i jeszcze większe z ujęciem zasięgu 
i charakteru koncepcji federacyjnej. Po drugie, dla większości członków 
i sympatyków tych partii owa koncepcja była chyba zbyt abstrakcyjna, 
w wielu wypadkach kolidująca z własnymi wyobrażeniami 1o, by mogła 
cieszyć się powszechnym uznaniem. Poza tym zasięg oddziaływania 
propagandy prowadzonej przez te partie był ograniczony 11, słabszy 
i węższy środowiskowo w porównaniu z tymi możliwościami, jakimi 
dysponowała szeroko pojmowana prawica. A ta na ogół propagowała 
bardziej zrozumiałą ideę inkorporacyjną. 

Szansa zarysowania w miarę pełnego obrazu sporu o kształt naro
dowy i społeczny odrodzonego państwa polskiego, jaki toczyły między 
sobą zorganizowane siły polityczne, nie jest też zbyt wielka. Abstrahu
jąc nawet od kwestii ograniczonych ram referatu, zmuszających do 
przeprowadzenia daleko idącej selekcji, wystarczy mieć na uwadze 
aktualny stan badań nad dziejami Polski lat 1918-1939. Dostrzegając 
w pełni zachodzący w tym zakresie stały postęp, nie można jednak nie 
stwierdzić, że jeszcze ciągle więcej jest w nim luk, białych plam wy
magających badań, niż obszarów badawczo spenetrowanych. Dość tu 
przedstawić katalog problemów, o których należałoby wspomnieć w tym 
referaoie. 

Jego egzemplifikację można rozpocząć od sporządzenia listy tych 
sił politycznych, które uczestniczyły w tym sporze i w towarzyszących 
mu rozstrzygnięciach. Otóż biorąc pod uwagę nie konkretne partie, 
a nurty �deowo-polityczne, niezależnie od stopnia ich organizacji, lista 
ta' obejmuje: rewolucyjny ruch robotniczy, reformistyczny ruch robot
niczy, nurt demokratyczno-burżuazyjny (o charakterze pl1ebejskim), 
nurt liberalno-burżuazyjny, nurt burżuazyjno-nacjonalistyczny, nurt za
chowawczo-ziemiański. Ponieważ około 1/3 społeczeństwa Polski odrodzo
nej stanowiły mniejszości narodowe, których życie polityczne na ogół 
cechowała także wielonurt·owość„ to należałoby następnie wyodrębnić 
drugą płaszczyznę odniesień, w której ramach zasygnalizowane nurty 

0 S. Lat o, W. St a IIl :ki ew i c z, Programy stronnictw ludowych. Zbiór do
kumentów, W arszawa 1969, s. 164. 

10 Tak np. było w wyp adku Wileńszczyzny. 
11 Wskazują na to wynikii bad ań A. P,a cz ko wskiego, Prasa polityczna 

ruchu iudowego (1918-1939), Warszawa 1970. 
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wymagałyby osobnego, ale nie wyizolowanego Tozpatrzenia. Mniejszosci 
narodowe miały wprawdzie ograniczony wpływ na panujący w ówcze
snym państwie polskim system władzy, ale jednak miały. Poza tym sam 
fakt ich występowania, liczebności itd. zmuszał polskie partie i grupy 
polityczne do zajmowania się problemem mniejszości, do uwzględnienia 
go w swych koncepcjach i poczynaniach. · 

Osobną, ale w wielu punktach przecinającą dwie poprzednie, współ
zależną od nich płaszczyznę tworzyła zjawiska gospodarcze i społeczne. 
W tym wypadku interesuje nas przede wszystkim j,eden ich aspekt, 
a mianowicie potrzeby i aspiracje ekonomiczne poszczególnych klas, 
warstw i mniejszych grup społeczeństwa Polski odrodzonej. Trudności 
ich ukazania m. in. potęguje zróżnicowan�e stopnia rozwoju społeczno
-gospodarczego terytorium państwa· polskiego. Właściwie trzeba byłoby 
rozpatrzyć te potrzeby oraz aspiracje i w układzie ogólnym ( całego pań
stwa), i w układzie trzech podstawowych stref: Polski A, B i C 12. Do
piero bowiem wówczas moglibyśmy otrzymać w miarę pełną odpowiedź. 

Ostatnia trudność, jaką warto zasygnalizować, dotyczy kwestii 
.relacji: władze państwowe-partie i grupy polityczne-klasy, warstwY, 
i mniejsze grupy społeczne. Można też tę kwestię ująć inaczej: władze 
państwowe a polityczne i społeczne grupy nacisku. Bez uwzględnienia 
tych relacji obraz interesujących nas sporów o kształt społeczny i na
rodowy Polski odrodzonej będzie bowiem zdeformowany. Równocześnie 
napotykamy trudności w ukazywaniu zależności, jakie ·zachodziły mię
dzy koncepcjami poszczególnych partii i grup politycznych a. poczy
naniami rządu i podległymi mu organami administracji terenowej. Nie 
ulega też przecież wątpliwości, że nawet w okresie pomajowym, , 
w którym mamy do czynienia z systemem rządów autorytatywnych, 
poczynania władz państwowych nie są nacechowane pełną jednolito
ścią. Powstaje w związku z tym niebagatelny problem, o ii.le koncepcje 
i przedsięwzięcia poszczególnych ministrów, a także i niektórych przy
najmniej wojewodów i generałów 13, były determinowane ich własnymi, 
indywidualnymi przemyśleniami. Pełnego rozstrzygnięcia tego pro
blemu można wprawdzie oczekiwać dopiero z chwilą poważniejszego 
rozwoju badań dotyczących systemu władzy 14, ale wstępne konstatacj.e 
można poczynić już obecnie, uwzględniając badania nad dziejami elit 
politycznych. Na ich podstaw.ie usprawiedliwione jest przypuszczenie 
o pełnej w wielu wypadkach zgodności pr�emyśleń i poczynań człon-

1l! Do Polski A zaliczam, upraszcz,ająco ndeco problem, tereny położone na za
chód od południka 21, do Polski - obszar położony między południkami 21 i 23, do 
Polslci C pozostałe tereny państwa polskiego. 

ta Mam tu na uwadze tyłko tych generałów. którzy ak1tualnłe byli inspekto
rami a1'mii lub dowódcami o;ka:-ęgów korpusów. 

1' Przydatne w tym wypadku są biografie, szczególnie zaś biografie zbiorowe, 
jak np.: T. Ki,s i ele w s k:i, Heroizm i kompromis. Portret zbiorowy działaczy 

ludowych. Część I: ok.res zaborów, Warszawa 1'977. 
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ków elity władzy państwa polskiego z tą sumą doświadczeń, jaką zdo
byli oni będąc uczestnikami ruchów politycznych w okresie swej 
młodości. W szeregu wypadków da się też bez trudu dostrzec wpływ 
środowiska, w jakim członkowi tej elity władzy przyszło działać. 

Jeżeli skoncentrujemy uwagę na tych siłach politycznych i społ€cz
nych, które miały największe szanse wywierania wpływu na rozwój 
sytuacji w Polsce niepodległej, to wówczas za podstawowy można 
uznać ten spór, który do.tyczył ustroju prawno-politycznego odrodzo
nego państwa. Za przyjęciem takiej oceny przemawia nie tylko to, że 
zdecydowana większość ugrupowań polskich bądź w pełni akceptowała 
panujący ustrój społeczno-ekonomiczny, bądź opowiadała się za jego 
€wolucyjną przebudową 1s. Na analogicznym stanowisku stała też więk
szość ugrupowań politycznych mniejszości narodowych. Równocześnie 
dla całości tych sił pol:itycznych, zarówno polskich jak i mniejszościo
wych, trudne do przecenienia znaczenie miały kwestie ustrojowe. 
W wypadku ugrupowań polskich one przecież określały szanse wpro
wadzenia w życie proponowanych przez nie rozwiązań modelowych. 
Natomiast dla sił politycznych mniejszości narodowych przyjęcie takiej 
lub innej koncepcji ustroju politycznego, wybór konkretnej formy rzą
dów, determinowało w ogóle możliwości walki o uwzględnienie aspi
racji narodowych reprezentowanych przez nie grup ludności. 

Zwracam szczególną uwagę na ten problem, gdyż wydaje się, że 
rozwiązanie jego, lub jego brak, warunkowało trwałość rozwiązań 
ustrojowych zgodnych z duchem konstytucji marcowej 1s. Formułując 
ostrożnie ocenę immanentnych słabości ówczesnego polskiego parla
mentaryzmu, można stwierdzić, iż kwestia narodowościowa odgrywała 
w tym zakresie jedną z głównych ról. Uwzględniając zaś młodość pań
stwowości polskiej, która generalnie sprzyjała tonowaniu konfliktów 
społecznych, przynajmniej w sferze poczynań zdecydowanej większości 
ugrupowań polskich, kwestię narodowościową skłonny jestem uznać za 
podstawowy problem wewnętrzny Polski odrodzonej. Abstrahując na
wet .od wpływu, jaki on wywierał na stosunki Polski z sąsiadami,. 
szczególnie z dwoma najpotężniejszymi, wystarczy sobie pełniej uzmy
słowić to, że w mniejszym lub większym stopniu dawał on o sobie 
znać nie tylko na ziemiach, które ogólnie można określić mianem ziem 
kresowych. Był to 1arazem problem, którego rozwiązanie nastręczało 
szczególne trudności nie tylko w ramach państwa burżuazyjnego. 

15 Nie wyklucza to występowania wyjątków. Poza, par:tiami czy grupami dą
żącymi <lo rewolu,cj i społecznej, spotykamy bowiem pewne niewdelkie girupy opo
wiadające się niejako za zamrożeniem aktualnych struktur gospodarczych i spo
łecmych. 

' 

15 O problemach polslciego parlamentaryzmu w łatach 1918-1926 zob. 
A. Aj n en kie l, Spór o model parlamentaryzmu polskiego do roku 1926, war
szawa 1972; .M. Pi et r z a k, Rządy par.lamentarne w Polsce w latach 1919-1926,

'\�arszawa 1969.
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Rozpatrując najogólniej koncepcje reprezentowane w tym zakresie 
przez polskie partie i grupy polityczne, z konieczności upraszczając 
rozgraniczające je linie podziału, można dostrzec trzy podstawowe sta
nowiska, jakie zaznaczyły się zarówno w okresie kształtowania się granic 
(1918-1922), jak i po ich uformowaniu. Pierwsza z nich, często nie
słusznie zawężana do koncepcji zorganizowanych sił prawicy nacjona
listycznej, głównie - �mdecji, sprowadzała się w pierwszym okresie 
do dążeń inkorporacyjnych oraz objęcia przez zintegrowane politycznie 
państwo polskie całości terytoriów zamieszkanych przez większe sku
piska ludności polskiej 11. Wydaje się, że pozorna prostota ,i zrozumia
łość (dla ludności polskiej) tej koncepcji była zgodna z odczuciami więk
szości tej ludności, z powszechniejszym przekonaniem, że odrodzona 
Polska będzie w pełnym tego słowa znaczeniu państwem narodowym. 
Nie oznaczało to rzecz jasna akceptowania przez tę większość ideowej 
formuły nacjonalistycznej w brzmieniu proponowanym przez endecję. 
Zresztą w okresie walki o granice, z wyjątkiem dążeń inkorporacyj
nych, nurt nacjonalistyczny nie ujawnił w całej rozciągłości wymiaru 
swej koncepcji „Polski dla Polaków". Doszło do tego dopiero po osta
tecznym ukształtowaniu się granic, w znacznej mierze pod wpływem 
porażki tego nurtu w wyborach prezydenckich i ujawnionej wówczas 
możliwości (przynajmniej potencjalnej) wywierania wpływu na bieg 
spraw państwowych przez ugrupowania mniejszości narodowych. Od 
tej chwili, tj. od przełomu 1922/23 r., rozpoczyna się przyśpieszony 
proces ewolucji stanowiska tego nurtu wobec mniejszości narodowych, 
doprowadzając do akceptacji tezy o eliminacji udziału tych mniejszo
'ści w politycznym życiu państwa. Zdaniem Stanisława Grabskiego, 
wówczas już wprawdzie odsuniętego od endecji, ale nadal .reprezenta
tywnego i:,rzedstawiciela tego nurtu: ,,Suwerenem państwa polskiego 
jest naród polski, a nie ogół zamieszkującej Je ludności" 1s. W zawar
tym w tej publikacji programie przebudowy ustroju Polski stwierdza 
on m. in.: ,,1. Wyższe są prawa polityczne narodu polskiego, jedynie 
dbającego o całość i potęgę Polski ,i do ofiar dlp Niej gotowego, od 
praw obojętnej, a nawet wrogiej Polsce ludności, do innych się naro
dowości przyznającej . . . 3. Tylko naród polski wybiera Prezydenta 
Rzplitej. 4. Tylko naród polski wybiera Izbę Wyższą Sejmu, do wy
łącznej kompetencji której należą sprawy polityki zagranicznej, siły 

11 Niektórzy przedstawiciele tej koncepcji zdawali sobie wprawdzie sprawę 
z tego, że objęcie obszar ów kresowych, szczeg ólnie wschodnich, stwarza poważną 
przeszkodę na drodze do realizacji nacjonalistycznej wizji „Polski dla Polaków''. 
ale me widzieli możliwości rezygnacji z nich. 

n S. G r a b s ki, Państwo narodowe, Lw ów 1929, s. 154. O stanowisku głów
nej siły tego n urt u - endecji zob.: R. W ap iński, Z dziejów tendencji nacjo

nalistycznych. O stanowisku Narodowej Demokracji wobec kwestii narodowej w la

tach 1893-1939 (Kwartalnik Historyczny, 1973, nr 4, s. 817-843). 
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zbrojnej Rzplitej, organizacji władz administracyjnych państwa i samo
rządów lokalnych, wychowania narodowego" 10. 

Drugie stanowisko zajmowane w sprawie narodowej sprowadzić
można do preferowania rozwiązania federacyjnego na wschodzie, ma
jącego objąć Litwę, Białoruś i Ukrainę, i zapewnienia autonomii wy
znaniowej i kulturalnej mniejszościom narodowym zamieszkującym 
właściwe terytorium państwa polskiego. Jak już wcześniej wspomniano, 
stanowisko to reprezentowały stronnictwa ludowe i PPS, z tym jednak� 
że bardziej rozwiniętą koncepcją rozwiązania tego typu dysponowała 
tylko PPS 20. Po wejściu w życie traktatu ryskiego i uchwale sejmowej 
w sprawie inkorporacji Wileńszczyzny, kładącym kres idei federacyj
nej, nurt demokratyczny opowiadał się za wprowadzeniem w wojewódz
twach wschodnich zas!łd autonomii terytorialno-narodowej. Reprezen
tanci tego nurtu byli przekonani, że wprowadzenie w życie propono
wanych przez nich zasad polityki narodowościowej stworzy warunki 
do realizacji pozbawionej ostrych konfliktów koegzystencji wszystkich 
narodów, które zamieszkiwały obszar Polski. Oni też, obok komunistów

> 

najkonsekwentniej zwalczali nacjonalistyczną wizję państwa polskiego 21. 

Najwięcej trudności nastręcza charakterystyka trzeciego z intere
sujących nas stanowisk. Po pierwsze dlatego, że w ok:r,esie poprz,edza
jącym zamach majowy Piłsudskiego opowiadający się za nim nurt nie 
reprezentowały na ogół organizacyjnie uformowan� grupy polityczne. 
Po drugie, aż po rok 1926, a szcz€gólnie w latach 1918-1920, znaczna 
część reprezentantów tego nurtu koegzystowała z nurtem d€mokra
tycznyrn lub wchodziła w jego skład. To zamazywało występujące 
między tymi nurtami linie podziału, utrudniające ich dostrze�enie nie 
tylko współczesnym, ale i zajmującym się tym okresem historykom. 
Nie jest przecież przypadkiem, że w naszej historiograjii pełne prawo 
obywatelstwa zyskało sobie określenie „obóz belwederski". Nasuwa się 
jednak wątpliwość, czy rzeczywiście można postawić znak równości 
między stanowiskiem zajmowanym wobec kwestii narodowej przez Pił
sudskiego i grupą bezkrytycznie podporządkowanych mu ludzi a tym, 
jakie zajmowały gremia przywódcze PPS i PSL „Wyzwol,enie". Wydaje 
się, że nie; że w gruncie rzeczy stanowisko Piłsudskiego było bliższe 
temu, które reprezentowały kręgi ziemiaństwa kresowego i związanej 
z nimi inteligencji. Jeżeli posługiwał się on czasami koncepcją federa-

19 Gr a b s ki, op. cit., s. 175-;176. 
20 Zob.: K. Gr il n b  e rg, Polskie koncepcje federalistyczne 1864-1918, war

szawa 1971; A. Le i n w a n <1, Polska Partia Socjalistyczna wobec wojny polsko

-radzieckiej 1919-1920, Warszawa 11964; J. Le w a n do wski, Federalizm. Litwa

i Białoruś w polityce obozu belwederskiego (Xl 1918-IV 1920), Warszawa 1962. 
21 Po r. 1922. z wysuwania koncepcji federaliSJtyc.znych i ,autonomicznych rezy

gnuje PSL „Piast". 
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cyjną, to tylko jako instrumentem, który mógł stworzyć szansę reali
zacJ1 Jego zamierzeń wschodnich. Wprawdzie i na nurt demokratyczny 
pewien wpływ wywierała tradycja Polski prze'drozbiorowej, ale wydaje 
się, że była ona podejmowana bardziej nowocześnie 22• Natomiast Pił
sudski, jeśli nawet abstrahować od faktu rozpatrywania przez niego 
,ewentualności federacji Polski z Litwą, Białorusią i Ukrainą przez pryz
mat ówczesnych wymogów, jakie stwarzała polityka Rosji Radzieckiej 
i mocarstw zachodnich 23, ową tradycję pojmował odmiennie, nie bardzo 
licząc się z faktem rozwoju świadomości narodowej Litwinów, Biało
rusinów i Ukraińców. Jeżeli go nawet dostrzegał, to raczej podobnie 
jak większość kresowego ziemiaństwa nie dostrzegał jego wszystkich 
konsekwencji 24. Można chyba powiedzieć, iż wyobrażał on sobie moż
liwość trwania koegzystencji wsi białoruskiej z polskim dworem, tzn . 
.swego rodzaju zamrożenie stosunków społecznych ii. narodowościowych. 
Był on przy tym skłonny tolerować pewne przejawy życia narodowego 
Litwinów, Białorusinów i Ukraińców, podobnie jak pozostałych mniej
szości narodowych, byle nie kolidowały one z interesami państwowymi 
Polski. Był on więc reprezentantem tendencji, którą zwykło się okre
.ślać mianem nacjonalizmu państwowego lub konserwatywnego. I jak
kolwiek stwarzało to pewne możliwości utrzymywania odrębności 
narodowych, rzecz jasna w granicach wyznaczonych interesami państwa 
polskiego, to jednak kolidowało z rozwijającymi się aspiracjami naro
,dowo-państwowymi. Była to przy tym tendencja, której nie chciała też 
respektować większość aktywnej politycznie ludności polskiej, zamiesz
kującej tereny sporne. Poza częścią środowisk inteligenckich pełniej
szym poparciem cieszyła się ona w środowiskach ziemiańsko-zacho
wawczych, które z jej realizacją wiązały nadzieje na utrzymanie po
zycji zajmowanej na obszarze tzw. kresów wschodnich przed 1917 r. 

Ogólnie więc można ten nurt określić mianem zachowawczego, pa
miętając, że do całkowitego ujawnienia się jego oblicza doszło wóv.;czas, 
.gdy Piłsudski i jego grupa odcinają się zdecydowanie od nurtu demo
kratycznego, tj. po maju 1926 r. Okazuje się wówczas, że polityka, jaką 

2! Tytułem przykładu można tu przytoczyć wypowiedź Stanisława Thugutta, 
który konstatując zaosttzenie się kwe9;ioi narodowościowej w sejmie pierwszej ka

-dencji, w którym zwiększyła się liczba reprezentantów mniejszości narodowych, 
pisał: ,,Nić tradycji jagiellońskich została już <loszczętmie 111ie tyle może zerwana, 

co :zapomniana, mruiej'Szości narodowe stawiały sprawę: wszystko lub nic". S. T h  u

gu t t, Wybór pism i autobiografia, Warszawa 1939, s. 105.
23 Dawał temu wyraz zarówno w charaktery,styce poglądów I. Paderewskiego, 

jak i w swoim liście do L. Wasilewskiiego z kwietnia 19.19 r. J. Pi ł s u ds k i, 
Pisma zbiorowe, Warszawa· 11937, s. 73'-74. 

u Reprezentował chyba poglą<ly podobne do tych, którym hołdowali ziemianie 
.kresowi .Zob. :np. H. K o r w i n - Mi 1 e ws k i, Siedemdziesiąt iat wspomnień, Po

.znań 1930, s. 467. 
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prowadzi się wobec mniejszości narodowych, nie różni się w genera
liach od tej, którą realizowały rządy z udziałem polityków endeckich 2s. 

Nie oznaczało t,o zniknięcia różnic dzielących nurt zachowawczy od 
nacjonalistycznego. Nadal bowiem politycy_ pierwszego z wymienionych 
nurtów skłonni byli dopuszczać do ograniczonej partycypacji w for
malnej elicie władzy tych przedstawicieli mniejszości narodowych, 
którzy wyrażali gotowość współpracy w ramach państwowości polskiej. 
Równocześnie jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że znaczna �zęść 
grup politycznych partycypujących w pomajowym systemie władzy 
w coraz większym stopniu zbliżała się do stanowiska, jakie zajmował 
nurt nacjonalistyczny. Szczególnie wyraźnie zaznaczyło się to w drugiej 
połowie lat trzydziestych. Wprawdzie w deklaracji Obozu Zjednocze
nia Narodowego formalnie podtrzymuje się koncepcje właściwe nurtowi 
zachowawczemu 26, ale można to uznać jedynie za przejaw retoryki. 

Jak już sygnalizowano, nie jesteśmy w stanie dać precyzyjnej od
powiedzi na pytanie, jak do tych sporów ustosunkowywała się więk
szość narodu polskiego. Można jedynie za bardzo prawdopodobne przyjąć 
stwierdzenie, iż większość ta hołdowała przekonaniu, że we własnym 
państwie pełnoprawnym gospodarzem jest naród polski, co wcale jed
nak nie oznaczało akceptowania koncepcji ideowo-politycznych nurtu 
nacjonalistycznego. Podzielano po prostu opinię, jaką zawierała jedna 
z ówczesńych publikacji oświatowych: ,,Naród polski ma w państwie 
nie tylko przewagę liczebną, ale przez stopień sy.rej cywilizacji ii przez 
tradycję państwową nadaje charakter całemu państwu" 21. Biorąc 
zresztą pod uwagę zróżnicowany terytorialnie układ sil narodowościo
wych, determinujących stopień nasilania się konfliktów narodowościo
wych, trudno byłoby znaleźć idealnie zwartą formułę, w której dałoby się 
uwzględnić odczucia i aspiracje wszystkich grup ludności polskiej. 

W celu ich zrozumienia konieczne jest także zasygnalizowanie przy
najmniej stanowiska, jakie w-tym sporze zajmowały mniejszości na
rodowe i ich polityczne reprezentacje. Niestety, pełniejszymi możl::i.wo-
ściami dania odpowiedzi na pytanie, jaki był ich stosunek do państwa 
polskiego oraz do sporu o charakter polityki narodowościowej, dyspo
nujemy jedynie w odniesieniu do mniejszości niemieckiej, a i one są 
obarczone błędem patrzenia przez pryzmat poczynań niemieckich grup 
politycznych w województwach zachodnich. Niemniej można powie-

25 Zob. A. Chojn ow ski, Mniejszo§ci narodowe w polityce rządów polskich 

w latach 1921-1926 ·(Prze glą d Historyczny, 1976, s. 5'93-61'4). 
26 Znaj duje to swój główny wyraz w następującym stwie rdzeniu: ,,Uznajemy

te odrębności, ja'k długo ,nie go dzą w interesy państwa, i o ile n.ie są rozmyślnie 
wyzyskiwane dla wznoszenia między nami muru chińskiego i g:ru,ntowania nie
na,Wliśoi". ·,,Drogi Polsk'ł"• 1,937, nr 2, s. 7. 

27 A. We T e s  z c z yń s ki, Wiadomo§ci o Polsce współczesnej, Lwów 1935, 
s. 44.
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dzieć, że właśnie w wypadku tych grup mamy do czynienia w zdecy
dowanej większości wypadków z trwającym przez cały okres między
wojenny negatywnym stosunkiem do państwowości polskiej. Natomiast 
akceptację tego stanowiska przez gros ludności niemieckiej, zamieszka
łej na całym obszarze państwa, wiązałbym dopiero z procesem jej hi
tleryzacji w latach trzydziestych. 

Zbliżone stanowisko zajmowała większość ugrupowań ukraińskich. 
One również nie były skłonne akceptować propozycji wysuwanych 
przez nurt demokratyczny. Wydaje się jednak, że przynajmniej w la
tach dwudziestych realizacja tych propozycji mogła zadowolić ówczesne 
aspiracje większości ludności ukraińskiej. Natomiast poza bardzo nie
licznymi środowiskami nie miały szans akceptacji koncepcje nurtu za
chowawczego. 

Podobnie było też na Białorusi, jakkolwiek w tym wypadku zacho
dziła chyba największa rozbieżność między aspiracjami mas z aspira
cjami białoruskich grup politycznych, przynajmniej w sferze zjawisk 
politycznych. Wydaje się bowiem, że w aspiracjach ludności białoru
skiej czołową rolę odgrywała kwestia społeczna. 

Najwięcej kłopotów nastręcza przedstawienie stanowiska zajmowa
nego przez ludność żydowską. Można tylko przypuszczać, że dla znacz-
nej jego części możliwe do akceptacji były propozycje wysuwane nie 
tylko przez nurt demokratyczny, lecz także i te, które oferował nurt 
zachowawczy. Za rozwiązaniami proponowanymi przez nurt demokra
tyczny opowiadały się wyłącznie żydowskie grupy lewicowe, przede 
wszystkim Bund. Najbardziej złożone stanowisko zajmowali przywódcy 
ruchu syjonistycznego, gdyż część z nich, ze względu na swe dążenia 
do utworzenia państwa żydowskiego, była nawet skłonna zawierać so
jusze taktyczne z politykami nurtu nacjonalistycznego. Wspomnieć 
wreszcie wypada, iż część przywódców narodowego ruchu żydowskiego 
raczej negatywnie przyjęła sam fakt odrodzenia się państwowości pol
skiej, żywiąc obawy, że w ramach własnego państwa ludność polska 
będzie dysponowała większymi możliwościami opanowania handlu, rze- .,,,,. 
miosła itp., a tym samym położenie ludności żydowskiej może ulec po
gorszeniu. 

W prezentacji nurtów politycznych pominięto dotychczas nurt re
wolucyjny, reprezentowany głównie przez Komunistyczną Partię Ro
botniczą Polski, a następnie przez Komunistyczną Partię Polski. Nie
mieści się on bowiem w tych ramach, w których znajdują się pozostałe, 
gdyż dla niego kwestią naczelną była nie kwestia narodowa, a kwestia 
społeczna. Błędy tego nurtu, dotyczące ujmowania kwesti narodowej, 
mogą być rozpatrywane tylko w aspekcie walki o rewolucję proleta
riacką. Jego reprezentanci od początku siali na stanowisku, że zwy
cięstwo rewolucji, objęcie władzy przez masy pracujące, doprowadzi 
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<io usunięcia nie tylko wszelkich form ucisku, w tym i narodowego, 
lecz także, że zlikwiduje źródła konfliktów narodowościowych. Hasło 
samookreślenia nie było nasłem samym dla siebie, ale było hasłem, 
któreg9 realizacja miała zwiększyć szansę zwycięstw rewolucji. 

Natomiast wszystkie pozostałe nurty, w tym także te, które poza 
rewolucyjnym zaznaczały się w życiu politycznym mniejszości naro
dowych, uznawały priorytet kwestii narodowej, nie szukały także 
w zdecydowanej większości rozwiąŻań na drodze rewolucyjnej. Jeżeli 
zaś nawet wskazywano na konieczność dokonania w Polsce przeobrażeń 
rewolucyjnych, to i tak podporządkowano je, jako- interesowi nadrzęd
nemu, idei suwerenności narodu. Wysuwane w tym zakresie propo
zycje, jakkolwiek warte podkreślenia 2s, należy chyba traktować jako 
wyraz koncepcji wybiegających w dalszą przyszłość, jako rodzaj pro
gnozy. Poza tym w ramach jednego referatu trudno jest zmieścić cha
rakterystykę koncepcji wysuwanych przez wszystkie partie i grupy 
polityczne. Można się pokusić jedynie o ukazanie pewnych głównych 
tendencji i zasadniczych linii podziału, jakie zaznaczyły się w ówcze
.snym polskim życiu politycznym. 

W zakresie form prawno-ustrojowych w pierwszych latach istnienia 
Polski odrodzonej zarysowały- się cztery zasadnicze stanowiska, z tym 
jednak, że tylko dwa z ·nich zaważyły w sposób bezpośredni na pod
stawowych w tym zakresie normach. Reprezentanci obu tych stanowisk 
byli równocześnie głównymi bohaterami sporu, toczącego się w latach 
1918-1926. Pierwsze z nich, w pewnym uproszczeniu, da się sprowa
dzić do preferowania form demokracji bezpośredniej, do zabezpieczenia 
bezpośredniego wpływu ogółu obywateli zarówno na działalność usta
wodawczą, jak i na wykonawczą oraz sądowniczą. Aczkolwiek siłom 
reprezentującym to stanowisko nie udało się go przeforsować w toku 
debaty konstytucyjnej, to jednak szereg postanowień konstytucji mar
cowej odzwierciedlało charakterystyczne dla niego postulaty. Wskażmy . 
tu jedynie tytułem przykładu na nadanie podstawowych uprawnień izbie 
niższej - sejmowi, a nie izbie wyższej - senatowi. Dla tego nurtu na 
cgół też było charakterystyczne dążenie do rozbudowy ustawoda,vstwa 
socjalnego oraz zwiększenia roli państwa w życiu gospodarczym. 

Drugi z nurtów również akceptował początkowo zasady demokracji 
parlamentarnej, ale nigdy nie w postaci demokracji bezpośredniej. 
Dążył także od początku do nadania większych uprawnień •izbie wyż
szej oraz uprzywilejowania narodu polskiego. Zwalczał wreszcie wy
suwane przez nurt demokratyczne .koncepcje reform społecznych oraz 
zwiększenia roli bezpośredniej państwa w życiu gospodarczym. Po wy-

2s Zob. J. ż a r n o ws ki, Polska Partia Socjalistyczna w latach 1935-1939,

Warszawa 1965. 
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borach prezydenckich 1922 r. nurt ten zmierzał do ograniczenia za
kresu praw i swobód właściwych burżuazyjnej demokracji parlamen
tarnej, głównie w stosunku do mniejszości narodowych. Po zamachu 
majowym doszło w jego ramach do dalszego nasilenia się tendencji 
antydemokratycznych, a w latach trzydziestych do całkowitej rezy
gnacji z formuły rządów parlamentarnych. 

Kolejne stanowisko, trzecie z kolei, zajmował nurt rewolucyjny. 
Biorąc pod uwagę generalia, można je sprowadzić do następujących 
zasad: całkowite zlikwidowanie wielkiej i średniej własności prywatnej, 
stopniowe eliminowanie drobnej własności oraz oparcie form prawno
-ustrojowych na systemie dyktatury proletariatu. Zachodzące pewne 
modyfikacje koncepcji programowych KPRP (KPP), jak np. wprowa
dzenie hasła rządu robotniczo-chłopskiego, nie naruszały istoty przed
staw�onych wyżej założeń. 

Reprezentantów czwartego stanowiska ogólnie można określić jako 
zwolenników rządów elitarno-zachowawczych, wyraźnie opowiadają
cych się za uprzywilejowaniem władzy wykonawczej. Do maja 1926 r; 
rzecznicy tego typu rozwiązań ustrojowych byli skupieni w ziemiań
skich grupach politycznych oraz wokół osoby Piłsudskiego, przy czym 
ten drugi krąg było bardzo daleki od jednolitości. Po maju nastąpiła 
pozorna unifikacja całego nurtu, pozorna jednak, gdyż w jego ramach 
znajdowali się i typowi zachowawcy, związani głównie ze środowiskami 
ziemiańskimi, i zwolennicy rozwiązań w duchu syndykalistycznym, 
i rzecznicy umiarkowanego liberalizmu gospodarczego, i zwolennicy 
rozwiązań etatystycznych. Jeżeli nawet wyeliminujemy z rozważań te 
grupy, które w ramach „obozu marszałka Piłsudskiego" znalazły się 
z przyczyn całkowicie koniunkturalnych, to i tak skonstatujemy naj
mniejszą jednorodność tego nurtu. Elementem wiążącym poszczególne 
grupy, poza zwykle podkreślanym autorytetem (a może i mitem) Pił
sudskiego, było uznanie szczególnej roli państwa, czy też ściślej - or
ganów wykonawczych państwa. Dla jednych oparty na tych organach 
system rządów autorytarnych jawił się jako jedyne zabezpieczenie po
siadanego przez nich statusu społecznego. Dla drugich, system ten 
stwarzał po prostu możliwości sprawowania władzy. Inni jeszcze, nie 
wyłączając rzeczników syndykalizmu, w priorytecie władzy wykonaw
czej upatrywali jedyne lekarstwo na wszystkie bolączki życia wew
nętrznego. Nawet Ci politycy tego nurtu, którzy 'trafnie dostrzegali 
wiele słabości położenia zewnętrznego i wewnętrznego Polski, nie· wy
łączając nawet części negatywnych poczynań rządów pomajowych, nie 
potrafili dostrzec niebezpieczeństw, jakie niosło ze sobą skupienie pod
stawowych dla państwa decyzji w rękach rządu 29. Upraszczając pro-

29 Zdaniem Eugeniusza Kwiatkowskiego parlament „reprezentuje dzień dzi

siejszy. On zrasta się wszystkimi nerwami z całym społeczeństwem, ze wszystkimi 

jego niedolami, brakamri, jego nędzą i jego potrzebami. Czyż można się dziwić, 
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blem, można powiedzieć, że w ramach tego nurtu doszło do zmisty-

fikowania roli państwa i jego organów wykonawczych. 

Nic też dziwnego, że w latach trzydziestych dochodzi do zaostrzenia 

sporu dotyczącego relacji: społeczeństwo (naród)-państwo. Z kręgów 

nurtów rewolucyjnego i demokratycznego trafnie zwracano uwagę na 
to, że pogłębiające się odizolowanie organów władzy wykonawczej od 

społeczeństwa, idące przy tym w parze ze wzrostem bezrobocia i utrzy

mującą się biedą na wsi, grozi spadkiem autorytetu państwa w ogóle. 

Zbliżone głosy, acz skażone nacjonalizmem, dały się słyszeć także 

z kręgów nurtu nacjonalistycznego, jakkolwiek wśród znacznej części 

jego środowisk przywódczych dominowało przekonanie o celowości 

wprowadzenia w Polsce rządów totalitarnych. Z krytyką wystąpiła też 

część grup i środowisk uprzednio udzielających poparcia Piłsudskiemu. 

Dla stanowiska zajmowanego w tym sporze przez poważną część ów

czesnej polskiej elity politycznej charakterystyczna była wypowiedź 

wybitnego geografa, ale i polityka, Eugeniusza Romera. W artykule 

opublikowanym po wypadkach lwowskich 1936 r. pisał on m. in.: ,,Stwo

rzenie po raz pierwszy w Polsce rządu silnego i respektowanego, gdyby 

było jedyną zasługą, byłaby ona dostateczna dla Glorii, w której żył 
i odszedł Pierwszy Marszałek Polski. Z dwiema tymi zasadniczymi ce
chami ustrojowymi, tak bardzo pożądanymi dla scalenia państwa i spo

łeczeństwa, wystąpiły niestety równocześnie objawy, w takim ustroju 
pomyślnie się gnieżdżące, które w danych warunkach doszły do rozbu

jałości... które, nie wiadomo kiedy, przekroczyły już może granice war
tości tkwiące w ustroju. Tą zmorą, która zawisła nad państwem, stal 

się nie tylko etatyzm i biurokracja, ile potworne przerosty i kręgi, 

które one w Polsce zatoczyły ... Etatyzm sięgnął w każdą funkcję du
chową i w każdą funkcję życiową każdej komórki społecznej. Spo
łeczeństwo zostało zetatyzowane... Dawne wszechstronne organizacje 

społeczne runęły - nowe stały się zamaskowanymi etatyzmu namiast
kami... Społeczeństwo zginęło bez śladu! Z całego społeczeństwa pozo
stała klasyfikacja, naznaczona z góry: obywatele pierwszej i obywatele 

ostatniej klasy, uprzywilejowani i upośledzeni" so.

Warto tu zaznaczyć, że owe oskarżenia o etatyzm, o przerost inge

rencji państwa, w stosunkowo niewielkim stopniu obejmowały ówcze
sną politykę gospodarczą. Wprawdzie w dalszym ciągu z krytyką 

że niedola ludzka jest niecierpliwa? Ona do!llaga się natychmiastowej pomocy 
i natychmiastowego działania. Przyszłość jest dla niej mirażem, gdy warunki dnia 
dzisiejszego odczuwane są jako nieznośne". To też: ,,Czynnik reprezentujący za
gadnienia przyszłości winien być faktycznie i moralnie znacznie silniejszy i bardziej 
jednolity, niż czynnik wyrażający potrzeby i postulaty dnia dzisiejszego, jeżeli ma 
być stworzona równowaga, gwarantująca warunki rozwoju". E. Kw i a t1: ko w s..k i, 
Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłe; i obecnej, Kraków 1932, s. 244-245, 246. 

80 E. Ro m e r, Rady i przestrogi, Lwów 1938, s. 108-109. 
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zwiększającej się partycypacji państwa w życiu gospodarczym s1 wy
stępowała część ekonomistów oraz przedstawicieli kapitału prywatnego 
i ziemian, ale problem ten budził już wówczas mniej emocji niż w la
tach dwudziestych s2. 

Tę z natury rzeczy tylko pobieżną analizę sporu o kształt narodowy 
i społeczny Polski odrodzonej, daleką od wszelkiej komplementarności, 
warto zamknąć jeszcze jedną refleksją, a mianowicie próbą dania ogól
nej odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu to trwanie Polski w okre
ślonych granicach zmodyfikowało spory o ich kształt w pierwszych 
latach niepodległości. Wydaje się, że jeżeli abstrahować od koncepcji 
wysuwanych przez grupy ekstremalne, w których też więcej było chyba 
pobożnych życzeń i marzeń 33 niż przekonania o możliwości ich reali
zacji, to za zbliżone do odczuć większości społeczeństwa polskiego 
i:nożna uznać następujące stwierdzenie Eugeniusza Kwiatkowskiego: · 
„Granice Polski rozpatrywane sumarycznie, oceniane z uwzględnieniem 
zarówno najważniejszych argumentów etnograficznych, jak też i aktual
nych jeszcze argumentów etnograficznych, korygowane zarówno oceną 
faktu rugowania elementu polskiego w kierunku dośrodkowym w ciągu 
całego wieku, przy użyciu metod gwałtu i bezprawia, jak również cyfrą 
Polaków poz'Ostawionych poza granicami Państwa, stworzyły pewien 
realny kompromis, mogący być uważany u polskiego punktu wi
dzenia - za trwały i sprawiedliwy. Wprawdzie pozostały poza gra
nicami Polski zwarte narodowo okręgi polskie; wprawdzie ilość po
zostających poza państwem polskim obywateli, którzy w ciągu wieko
wej niewoli zostali wywłaszczeni ze swej polskiej narodowości, a sta
nowili od stuleci rdzennych mieszkańców tych ziem, idzie w olbrzymie, 
może wielomilionowe cyfry, jednakże musimy uznać, że wobec procesów 
przenikania się narodowości, i to w Europie centralnej i wschodniej 
znacznie· głębszego niż na zachodzie, o idealnie sprawiedliwym uregulo
waniu granic państwowych mowy być nie może. Musimy pamiętać, że 
w obręb państwa polskiego i my włączyliśmy poważną cyfrę obywateli 
innych narodowości, musimy więc zgodzić się, iż rodacy nasi, znajdu
jący się dziś poza granicami państwa naszego, powinni stanąć na sta
nowisku tak pełnej, uczciwej i całkowitej lojalności wobec państw, 
których stali się obywatelami, jakiej domagamy się sami od obywateli 

31 O poli tyce gospoda r czej tych lat zob. M. Dr o z d o ws k i, Polityka gospo

darcza rządu polskiego 1936-1939, Warszawa 1963. 
s2 Zob. T. Gr ab owski, Rola państwa w gospodarce Polski (1918-1928), 

Warszawa 1963. 
33 W tyc h  kategoriach można też ujmpwać wypowiedz.i Piłsudskiego z końca 

lat dwudziestych o potrze bie prowadzenia aktywnej polity ki wobec Litwy, Biało
rusi i Ulcrainy. Zob.: W. Me y s z to w i cz, Marszałek Józef Piłsudski (Pamiętnik
wileński, Londyn 1972, s. 167); Diariusz i teki Jana Szembeka, t. IV, Londyn 1972,
s. 379.
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niepolskiej narodowości, wchodzących obecnie w skład naszego pań

stwa" 34. 

Konstatację tę warto jednak uzupełnić jednym spostrzeżeniem. Otóż 

wydaje się, że w ciągu interesującego nas dwudziestolecia wzrosło za

interesowanie ziemiami zachodnimi i zrozumienie ich roli dla rozwoju 

państwa polskiego. Zmiany te są w pełni uchwytne wówczas, gdy prze

gląda się ówczesną publicystykę polityczną i gospodarczą. Myślę, że 

można je dostrzec także w sferze powszechniejszej świadomości spo
łecznej. 

KONTROVERSEN tlBER Dm GESELLSCHAFTLICHE UND NATIONALE 

GESTALT 

Der Artikel analysiert die Standpunkte und Stimmungen des polnischen 
Volkes angesichts der 1918 wtledererlangten Unabhangigkeit. Nicht selten wurde 
die Rolle des eigenen Staates ilberschatzt. Der Wirkungsbereich des sozialen Ra
dikalismus war begrenzt seine Losungen erreichten lediglich einen Teil der Biir
ger. Grossere Aufmerksamkeit wurde den inneren Fragen gewidmet, geringere den 
Gxenzproblemem. Vor diesem Hintergrund wird verstandlich, dass sich der grund
satzliche Meinungsstreit zwischen den politischen Hauptrichtungen und .ideolo
gischen Stromungen auf tlie Problematik der. nationale·n und geselschaftlichen 
Gestalt des neueri:stehenden polnischen Staates, insbeiso�dete seines· rechrtlich
-politischen Systems 'konzentrier:te. Es ist dabed notwendig, auch die nationalen 
Minderheiten zu beriicksichitigen. Die na;tionale Flrage dampfte die sozialen Kon
flikte. Es lassen sich folgende Haup';richtungen und Stromungen unterscheiden: 
die nationalistische und auf Inkorporation bedachte, die demokratische, also 
:Coderalistischc, wclchc sich nach AbschluG der Friedensvcrtragc fur cinc territo

rial-nationale Autonomie ausgesprochen hatte, sowie die dritte Stromung, die 
vielschichtige konservative, die ,sich auf das Modeli Polens aus der Zeit vor den 
Teilungen orientierte. Wie breit die gesellschaftliche Untersttitzung dieser St.:ro
mungen war, ist schwer zu bestimmen. Einen selbstandigen Standpunkt vertrat 
die revoluttionare Stromung. In bezug auf die Herrschaftsform machten sich vier 
Tendenzen bemerkbar: die einen sprachen sich filr eine direkte Demokratie aus, 
die anderen fur eine parlamentarische, es gab Verfechter der Re'O'olution, aber 
auch Beiilrworter der Herrscha!t einer konservativen Elite. Der Charakter der 
Regierung vor, insbesondere aber nach 19'26 iibte einen wesentlichen Eiinfluss aud' 
das Verhaltnis zwischen der Gesellschaft und der Regierung aus und fuhrte zur 
Verscharfung der Kontroversen. 

34 K w  i a t  k o w s k i, op. cit., s. 138--139. 
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