
Sobótka 1973 3 

I ADAM SIEMEK I 

Z BADAŃ NAD PEPESOWSKIMI KONCEPCJAMI ROZWOJU 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI (LIPIEC 1944-STY(;ZEŃ 

1947). UW AGI I POSTULATY BADA WCZE 

Literatura naukowa dotycząca dziejów Polski Ludow€j liczy już spo

ro pozycji. Większość z nich stanowią prace traktujące o pierwszych 

powojeil[lych latach. Mimo ukazania się syntetycznej historii gospodarczej 

ćwierćwiecza Polski Ludowej 1 dają się odczuć braki w zakresie opraco

wań monograficznych, szczególnie w dziedzinie myśli społeczno-ekono

micznej. Interesującą pozycję stanowi praca J. Kalińskiego Bitwa o han

del 1947-1948 2
• Tytuł książki sugeruje opracowanie m0il1.ograficzne, za

wiera ona jednak szereg interesujących uwag o charakterze ogólnym. 

J. Kaliński również w innych swoich pracach porusza zagadnienia mo

delu społeczno-ekonomicznego 3
• Wie1le ceil[lych spostrzeżeń wnoszą

także do interesującej nas tematyki tacy jej znawcy, jak T. Sierocki 4,

B. Syzdek 5 i A. Reiss 6
. Ujawnili oni w szerokim zakresie korelacje mię

dzy zagadnieniami roli politycznej odrodzonej P:PS a jej koncepcjami

społecz;no-ekonomicznymi. W swej pracy doktorskiej sporo uwag o za

gadnieniach społeczno-ekonomicznych tej partii poczynił B. Syzdek 7• 

1 A. Je z ier sk i, Historia gospodarcza Polski Ludowej, Warszawa 1971. 
2 J. Ka l ińsk i, Bitwa o handel 1947-1948, Warszawa 1970, patrz także re

cen zja T. Sierockiego: ,,Z pola wałki", 1971, nr 4, s. 4'12-4115. 
s J. Ka l ińsk i, Gospodarcze i polityczne rezultaty „bitwy o handel" (1947-

1948) (Zeszyty Naukowe SGPiS, 1969, nr '.71); t e  n ż e, Handel wewnętrzny w Pol

sce w latach 1944-1946 (Przegląd Historyc zny , 1008, z .  1, s. 67-90). 
4 T. Siero cki, Dyskusje nad programem PPS w latach 1944-1947 (Z pola 

walki, 1971, nr 4, s. 137-173). 
5 B. S y z d e•k, Ksztaitowanie się odrodzonej PPS (lipiec 1944 - grudzień

1945 r.) (Z pola wa1ki, ·1962, nr 4, s. 77-110). 
6 A. R ei s s, Z problemów odbudowy i rozwoju organizacyjnego PPS 1944-

1946, Warszawa 19711. 
7 B. S y z o. e k, PPS w latach 1944-1948, praca doktorska (ma szynopis).
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Zagadnienia koncepcji modelowych PPS i PPR rozważali, wnosząc nie
jedno ciekawe spostrzeżenie, uczest•nicy dyskusji pt. Koncepcje PPR 

i PPS w sprawie dróg, metod i form budowy socjalizmu w Polsce 

(1944-1948) 8, 

Artykuł niniejszy ma 111a celu ukazanie pewnych prawidłowości i ten
dencji, jakie ukształtowały się w myśli politycznej PIPS. Opiera się głó
wnie na central111ej prasie PPS, tj. ,,Przeglądzie Socjalistycznym", ,,Ro
botniku", ,,Barykadzie Wolności" i dokumentach znajdujących się w CA 
KC P.ZPR. 

Rozważania nasze rozpoczniemy od powstania odrodzonej PPS we 
wrześniu 1944 r. Natomiast data zamykająca, styczeń 1947 r., wymaga 
pewnego wyjaśnienia. 'W tym właśnie miesiącu odbyły się wybory do 
Sejmu Ustawodawczego. W wyniku klęski wyborczej PSL umocniła się 
kierownicza rola PPR. W PlPS nastąpiły natomiast charakterystyczne 
zmiany linii politycznej 9

. Przedmiotem poniższych rozważań są koncep
cje społeczno-ekonomicZ111e PPS, jej wizja przemian ustrojowych, roz
woju spółdzielczości, gospodarki rolnej, koncepcji systemu zarządzania, 
planowania, kierowania gospodarką, a także rola, jaką przy,pisywała 
czynnikom intensywnego rozwoju, wzajemnym relacjom między ni
mi it,p. 

Odrodzona PPS nie stworzyła po II wojnie światowej jednolitego, 
nowego pr.ogramu społeczno-gospodarczego 10

• Wystąpienia i publikacje 
o charakterze programowym jej przywódców reprezentowały różnorod
ne tendencje. Odnosi się to w szczególności do interesującej nas kwestii
modeli ekonomicznych. Wprawdzie A. Jezierski podkreślał, że „w dysku
sjach nad modelem gospodarczym !Polski PPR i PPS, stojące na zbliżo
nych ,pozycjach ideowych, zgodne były co do konieczności industrializa
cji kraju i zmiany jego struktury z rolniczo-przemysłowej na przemy
słowo-ro'1niczą" n. Była to jednak zbieżność dość ogólna, w szeregu
bowiem kwestii, między obu partiami istniały istotne różnice, przy
czym partią, która miała mniej jednolite stanowisko, była właśni,e PPS.
Ważnym tego źródłem były nie przezwyciężone tradycje socjaldemokra
tyczne i reformistyczne tej partii. Bardzo istotnym czynnikiem. był też

s Koncepcje PPR i PPS w sprawie dróg, metod i form budowy socjalizmu 

w Polsce (1944-1948) (Z pola wa'lki, 1971, nr 3, s. 83). 
o A. Or ze c h o wski, Kres rozłamu (Polityka, nr 50, s. 1).
10 T. Sier o c ki, recenzja '!)racy J. Kaliński ego Bitwa o handel: Z pola· walki,

1971, nr 4, s. 414: ,,istniały w niej (tj. w PPS - A. S.] wyraźnie dwa nurty - le
wic owy i reformistyczny. Czy można w takiej sy tuacji mówić o jednol itym i akcep
towanym :prnez całą PiPS programie gospodarczym. Całośc iowy progra:m tej partii 
nie został - mi mo wielu prób - w pełni opracowany ani uchwalony". 

11 Jezierski, op. cit., s. 36.
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fakt, że formalnie obowiązywał członków PPS program radomski 
z 1937 r., choć w praktyce widoczne było odchodzenie od jego platformy. 
Układ sił wewnątrzpolitycznych zmuszał do rewizji przynajmniej nie
których przedwojennych założeń 12. 

W styczniu 1945 r. znany działacz PPS Stanisław Piaskowski pisał, 
że to właśnie z programu radomskiego wynika h�sło rządu robotniczo
-chłopskiego i konieczność „objęcia przezeń pełni władzy w państwie" is. 
Jeszcze w 1947 r. na łamach „Przeglądu Socjalistycznego" Jan Topiński 
uzasadniał aktualność ,programu radomskiego 14. Łódzkie pismo socjali
styczne „Po·budka" powoływało się nawet na manifest paryski PPS 
z 1892 r. Za wzór stawiało ono politykę społeczno-ekonomiczną rządu 
lube'1skiego z 1918 r. 15 Zapewne nie bez wpływu na kształtowanie się 
koncepcji społeczno-ekonomicznych PPS pozostawał cały dorobek teore
tyczny ruchu robotniczego, w tym także partii <komunistycznych. Dotyczy 
to zarówno programów i opracowań _sprzed II wojny światowej, jak 
i z •okresu tej wojny. Na prześledzenie zasługują zarówno deklaracje 
programowe PPS okresu międzywojennego, jak i PPS - WRN, RPPS 
oraz twórczość teoretyków ruchu socjalistycznego 16. Zagadnienie genezy 
pepesowskich koncepcji rozwoju społeczno-gospodarczego wymaga odrę
bnego potraktowania. 

Uchwała konferencji PPS z 11 IX 1944 r. stwierdzała, że „zasadnicze 
tezy programowe Manifestu PKWN w zakresie polityki zagranicznej 
i wewnętrznej odpowiadają bieżącym potrzebom narodu" 17• Tym samym 
więc, choć w sposób niezbyt precyzyjny, opowiadała się odrodzona PPS 
za sformułowaniami lipcowego programu także w kwestiach gospodar
czych. Zapowiadały one -ustalenie nowych podstaw ustrojowych, jak re
forma rolna i nacjonalizacja wielkiego przemysłu. We wrześniu 1944 r. 
,,Barykada Wolności" pisała, że ustrój nasz winien zmierzać ku „socjali
stycznej, od nikogo niezależnej, suwerennej Rzplitej" 18. Jeden z przy
wódców PPS, członek jej naczelnych władz, kierownik Resortu Gospo
darki Narodowej KR!N, Stefan Haneman, wskazywał ina zazębianie się 
spraw ekonomiki i polityki w ówczesnej sytuacji. Był on rzecznikiem 

12 Si erocki, Dyskusje nad programem ... , s. 139-142. 
1a Wyboru dokonano (Robotnik, 26 I 1945, s. 1). 
14 J. T O'P ińs ki, Dorobek teoretyczny, na którym budujemy (Przegląd Socja-

listyczny, 1947, nr 12, s. 1). 
1s Głos historii (Pobudka, 30 IX 1945, nr 1, s. 1).
16 Marksizm, socjalizm, komunizm, pod re d. Z. Zare m by, Paryż 1958, s. 88-96.
11 W 20 rocznicę rozpoczęcia. dzialalnośei odrodzonej PPS. Pierwsze dokumenty,

opr. B. S zyzdek. Uchwały w spra wach polityczn ych (Z pola walki, 1964, nr 3, s. 184).
1s Odezwa Komitetu organizacyjnego PPS na terenach wyzwolonych (Barykada 

Wo lności, 8, 10 IX 1944, nr 1, s. 2). 
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radykalnych kroków, ,,wielkich posunięć gospodarczych" 19• Głosił po
trzebę wprowadzania do gospodarki rolnej maszyn, skierowania na wieś 
materiałów budowlanych itp., słowem, uruchomienia wszystkich elemen
tów rozwoju ekonomicznego. 

Wyzwo1lenie całego kraju w 1945 r. spowodowało napływ nowych 
ludzi do PPS. Zmieniło to układ sił wewnątrz tej partii. Stanisław 
Szwałbe i inni działacze spółdzielczy związani z R'PPS zgłosili już w sty
czniu 1945 r. swój akces do odrodzonej PPS. Z Komitetu Zagranicmego 
emigracyjnej PPS w Londynie zadeklarowali swój udział w pracy partii, 
przybywając do kraju, Jan Szczyrek, Julian Hochfeld, C�esław Bobrow
ski. Wreszcie z obozów koncentracyjnych powrócili m. in. tacy działacze 
socjalistyczni, jak Józef 'Cyrankiewicz i Kazimierz Rusinek. Nic też 
dziWIIlego, że na XXVI Kongresie PPS (29 VI-1 VIT 1945) ujawniły się 
różnice poglądów 20

. Na kongresie tym członek najwyższych władz par
tyjnych Tadeusz Manteil projekt tez programowych przedstawił wyłącz
nie pod dyskusję, nie zaś do ·zatwierdzenia. Tezy były owocem bogatej 
dyskusji w Komisji Statutowo-Programowej 21. W czasie dyskusji kon
gresowej dominowały wyraźnie wśród zagadnień społeczno-ekonomicz
nych problemy spółdzielczości. 

Obok Komisji Statutowo-Programowej sprawami gospodarczymi zaj
mowała się Rada Gospodarcza pr·zy naczelnych organach partii 
w Warszawie. Ważną rolę spełniał także Wydział Ekonomiczno-Przemy
słowy CKW IBPS. Miał on na celu koordynowanie działalności partii 
w sprawach gospodarczych, ale i na jego forum poruszano zagadnienia 
ogólnoekonomiczne. W czasie pierwszego posiedzenia wydziału, we wrześ
niu 1945 r., wśród większości zebranych nie było jednomyślności co do 
modelu ustrojowego i ekonomicznego Polski 22. 

Nieco odmienne poglądy głosili przedwojenni działacze �PS, wywo
dzący się z jej ówczesnego kierownictwa. Żywot tych poglądów był 
zresztą w odrodzonej PPS bardzo krótkotrwały. Przejawem tego są po
glądy Zygmunta Żuławskiego. 'W książce ,pt. Bogactwo, wolność i moral

ność wyłożył on swoje zasadnicze zapatrywania. Państwo winno według 
niego prowadzić taką działa1ność, która nie będzie zmiernała do etatyza
cji wszystkich form życia gospodarczego i zagwarantuje nieskrępowany 
rozwój inicjatywy prywatnej i spółdzielczości 2s. Autor przyznawał na
tomiast państwu decydującą rolę w ,podziale dochodu narodowego. Nie 
podawał jednak sposobu, w jaki miałby się ów podział dokonywać. Po-

19 „Barykada Wolności", 8 X 1944, nr 5, s. 1-2. 
20 CA KC PZIPR, Zesp. PPS, sygn. 235/I'"12, X2QVI Kongres PPS. 
21 Si er o ck i, Dyskusje nad programem ... , s. 150-15'5. 
22 CA KC PZPR, Zesp. PPS, sygn. 235/VI-9, s. 2. 
2a Z. ż ul a wski, Bogactwo, wolność i moralność, Kraków 1947. s. 220. 
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stulował -0n ograniczenie funkcji pieniądza. Pieniądz - zdaniem Z. Żu
ławskiego - ,,nie może być sam przedmiotem handlu", a posiadanie 
go, l-0katy i pożyczki nie mogą stwarzać nowych korzyści w postaci 
procentów czy dywidend 24. 

Obawa przed etatyzmem, który niesie za sobą nieuchronnie biurokra
cję państwową, wyzierała z większości enuncjacji ko'1egialnych ciał PPS 
oraz wystą,pień członków jej kierownictwa. Niemniej w porównaniu 
z innymi problemami programowymi kwestie gospodarcze budziły w tej 
partii najmniej kontrowersji 25. Niechętny stosunek do państwowych 
form zawiadywania gospodarką miał zapewne w dużej mierze swe uza
sadnienie w mocnej pozycji PPS w ruchu spółdzielczym, głównie w „Spo
łem". Rozrost własności państwowej był więc wśród pepesowców wi
dziany niemile, tym bardziej że spółdzielczość rościła sobie w pierwszych 
latach Polski Ludowej pretensje nie tylko do posiadania własności 
w handlu i drobnej wytwórczości. Oficjalny organ PPS „Robotnik" przed 
zjednoczeniem ruchu spółdzielczego w listopadzie 1944 r. uznawał spół
dzi�lczość za decydujący czynnik rozwoju gospodarczego kraju 26. Do
kooptowany w, skŁad RN 'PPS S. Szwalbe na jednym z jej ,posiedzeń 
w 1945 r., poddając krytyce różnorodne mankamenty życia gospodarcze
go, wzywał do usunięcia ich przez popieranie spółdzielczości 27_ Na XXVI 
Kongresie przeważała opinia o potrzebie 111.ie nacjonalizacji, lecz uspołe
cznienia naszej gospodarki. ,,Uspołecznić przez uspółdzielczenie jako naj
wyższą formę uspołecznienia" - oto jak to dobitnie ujął S. Szwalbe 2a. 

· Uznał on ruch spółdzielczy za nrajwaimiejszy czynnik budowy nowego
ustroju, który nazwał socjalizmem 29_ 

Nic też dziwnego, że utworzenie latem 1945 r. Państwowej Centrali 
Handlowej (PCH) wzbudziło zdecydowany �przeciw w pepesowskiej prn
sie. ,,A skąd pewność, że PCH będzie instytucją rentowną" - zapytywał 
anonimowy autor na łamach „Robotnika" so. Według niego: ,,W zakresie 
ogólnokrajowym spółdzielczość winna dążyć do uspołecznienia handlu, 
średniego przemysłu ... kredytu" 31. Hasło „Rzeczypospolitej Spółdziel
czej" było przez długi czas jednym z ważniejszych założeń odrodzonej 

24 Tamże, s. 221-222. 

25 S i e r o c k i, Dyskusje nad programem ... , s. 156. 

26 „Robotnik" z 20 XI ,11944, s. 1: ,,W tym dążeniu narodu ku nowemu życiu 
spółdzielczość winna zająć przodujące miejsce w dziedzinie społeczno-gospodarczej". 

21 CA KC PZPR, Zesp. PPS, sygn. 235/11-4, s. 7. 
2s Tamże, sygn. :235/1-12, s. 54. 

29 Tamże, s. 5�55. 
80 Po s e  l, Handel państwowy czy spółdzielczy (Robotnik, 14 VHI 1945, nr 209. 

s. 3).
31 Tamże.
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PPS 32.. Zwraca jednak uwagę zjawisko, które dostrzegł już J. Kaliński, 

że zarówno PPS, jak i pozostająca pod jej wpływami spółdzielczość zrze

szona w „Społem" była przeciwina istnieniu i działalności Związku Sa

mopomocy Chłopskiej pozostającej pod wpływami PPR i SL 33. 

Niepodległość gospodwrcza - tak 5 I 1946 r. zatytułował swój artykuł 

Z'bigniew Mitzner. Nacjonalizacja przemysłu była w swoisty sposób ro

zumiana przez PPS 34. Upaństwowienie większości dziedzin życia gospo

darczego - ostrzegał S. Szwalbe - ,,byłoby nierealne, gdyż obciążyłoby 

aparat państwowy zadaniami, których nie potrafiłby wykonać, wreszcie 

byłoby niesłuszne, gdyż 111ie należy i oczywiście nie trzeba uspołeczniać 

tego, co już jest uspołecznione" 35. Należałoby natomiast zgodnie z de

kretem KRN o nacjona_lizacji jak najszybciej przekazać spółdzielczości

znajdujący się pod zarządem państwowym przemysł drobny i średni 36• 

Uchwała RN PPS z 4 XI 1945 r. wypowiadała się wyraźnie za uspołecz

nieniem, nie zaś za nacjonalizacją głównych gałęzi przemysłu, kredytu, 

ubezpieczeń i handlu 37
• Tuż ,przed wydaniem przez KRN wspomnia

nego dekretu „Barykada Wolności" zastrzegała, że sama likwidacja ka

pitalizmu przez zniesienie wielkiej własności przemysłowej nie wystar

cza do uzdTowienia życia gospodarczego. Istotną bowiem sprawą było 

wprowadzenie gospodarki pla111owej, ,,która może być prowadzona tylko 

w oparciu o warsztaty pracy ipaństwow,e, samorządowe lub spół
dzielcze" 38. 

W koncepcjach PPS dużą ro1lę pr·zywiązywano do przemysłu stocznio

wego i gospodarki morskiej. Jeszcze w czasie walk o Wał Pomorski Ar
tur Ka·raczewski konstatował: ,,bez morza polskiego życie gospodarcze 

państwa nie mogłoby w żadnym wypadku osiągnąć właściwych form 

rozwoj,u" 39. Program morski '.l:1'S, mający na celu zdynamizowanie na-

32 A. R a p a c k i, Czym ma być spółdzielczość (Pr zegląd Socjalistyczny, 1945, 

nr 4--.5, s. 22): ,, pomijając fakt, że h asło R zeczypospoli tej spółdzielc.zej nie jest 

w ruchu spółdzielczym powszechne n awe t  w wYdaniu bardzo skróconym i popr a

wionym, bo może istnieć spór o gr anice odcinka spółdzielczego, i tu solidarność 

w ruchu spółdzielczym będzie bardzo du ż a". 
aa K a l  i ń ski, Bitwa o handel..., s. 30-31. 

34 „Robotnik", 5 I 1946, s. 1. 
35 S. S z wa 1 be, IX Sesja KRN wobec zagadnień nowej ekonomiki Wr zegląd 

SocjaUstyczny, 1946, nr 2-3, s. 8). Por . także J. Toip iński, Struktura uspołecz

nionego przedsiębiorstwa (t amże, 1946, nr 2-3, s. '13�1 4). 

3G S z wa 1 be, IX Sesja ... , s. 7-10. 
37 W. Golę bi owski, Nacjonalizacja przemysłu w Polsce, Warsz awa 196 5, 

s. 305 .
3s A. Z a r  u k - Mi c h  a l  ski, Nasza odpowiedź: Tak Tak Tak (Barykada Wol

ności, 1 I 1945, s. 2). 

39 Morze (Robotnik, 13 II 1945, nr 34, s. 1). 
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szej gospodarki, w szczególności przemysłu, stanowił charakterystyczny 
element koncepcji modelowych tej partii. Jego aktualność zdumiewa do 
dzisiejszego dnia. Eugeniusz Kwiatkowski, przedwojenny premier, a po
w.ojenny delegat rządu na Wybrzeże, już wtedy postulował rozbudowę 
nasz.ego przemysłu i miast wzdłuż osi naszych głównych rzek: północ -
południe 40. 

Odrodzona PPS od początku swego istnienia interesowała się żywo 
problemem rO'lnym. Odnosi się jednak wrażenie, że początkowo było to 
zagadnienie mniej docem.fane niż sprawa uspołecznienia życia gospodar
czego, spółdzielczości czy samorządu. Nie przeszkadzało jej to wespół 
z innymi partiami 'bloku demokratycznego brać czynny udział w refor
mie rolnej, a takż,e w pewnym stopniu kształtować jej koncepcje. Uwaga 
powyższa dotyczy również udziału E. Osóbki-Morawskiego, który 'po 
Andrzeju Witosie objął Resort Reform Rolnych 41• PPS wspóln.ie z po
zostałymi partiami bloku demokratycznego w deklaracji stronnictw po
litycznych w sprawie reformy rolnej opowiedziała się wyraźnie za jej 
przyspieszeniem na jesieni 1944 r. 

Już na XXVT Kongresie w 1945 r. PPS miała wyraźnie wykrysta'1izo
waną koncepcję modelu gospodarki rolnej 42_ Dopiero jednak od połowy 
1946 r. można mówić o próbach szerszej konfrontacji założeń ,programo
wych z praktyką. W sierpniu ·1946 r. powstała Rada Chłopów Socjali
stów 43. Na jesieni tego roku podczas jednego z posiedzeń •Wydziału Wiej
skiego CKW został przedstawiony projekt tez programu chłopskiego 
PPS 44

• Skończył się okres wyczekiwania partii na terenie wiejskim i ,po
zostawiania go innym ugrupowaniom politycznym. Feliks Baranowski 
tak uzasadniał zmi•anę w postawie partii: ,,»Gazeta Ludowa« zarzuca 
PPS, że ta organizuje chłopów, ale niech PSL pamięta, że pod sztanda
rami PPS wielu chłopów przed wojną już walczyło o swoje prawa" 45_ 

40 E. K w  i a t  k o  w s k i, Pięć tez gospodarczych Nowej Polski, Katowice-Wro
cław 11947, s. 12-"17. 

41 W. Gór a, PPR w walce o podział ziemi obszarniczej (1944-1945), Warsza
wa 1962, s. 150-151. Por. także W. Gór a, H. S ł a b e  k, Przebudowa ustroju. 

rolnego w Polsce w latach 1946-1949 (Polska Ludowa, Warszawa 1964, s. 137). 
42 Dokumenty odrodzonej PPS z lat 1944-1947. Wybór, opr. B. Syzdek (Ma

teriały i studia z najnowszej historii Polski, t. II, Warszawa 1965, s. 203�205). 
Projekt uchwały programowej X.XVI Kongresu PPS dotyczący zaga<lnień spoleczno
-ustrojowyc.h. 

43 S. N i e m  y ski, Rada Chłopów Socjalistów (,,Robotnik", 11 VIII 1946, s. 3)_ 
'4 CA KC PZPR, Zesp. PPS, sygn. 23,5/X:XVIII-11, Tezy do programu rolnego, 

s. 2: ,,Po przedyskutowaniu zasadniczego układu tez postanowiono prosić tow.
Rapackiego, ażeby sformułował I-VI tez na piśmie". W opracowaniu pozostałych
tez wzięli udział tow. Mamrot, Swidowski, Sokół. 

,s Z naszego stanowiska (Barykada Wolności, 16-31 VIII 1946, s. 3). 
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Adam Rapa,cki, ówczesny czołowy działacz i ,publicysta PPS, wska
zywał na konieczność likwidacji przeludnienia polskiej wsi 46. 'Zarówno 
on, jak i inni publicyści tej partii nie ograniczali się bynajmniej do 
stwierdzeń o pozytywnym wpływie industrializacji na polskie rolnictwo. 
Postulowano konkretne rozwiązani•a w rolnictwie, sięgające do wzorów 
innych państw 47

. PPS propagowała tzw. model agraryzmu industrial
nego. I tutaj na terenie wiejskim powamą wlę miała odegrać spółdziel
czość jako samorządny organizator zbytu i przetwórstwa, stymulujący 
rozwój życia gospodarczego na wsi. Odrodzona PPS ze względów poli
tycznych nie była zwolennikiem kolektywnych form władania ziemią 48_ 
Stąd też podkreślano maczenie indywidualnej gospodarki chłopskiej. 
Tezy programu chłopskiego PPS podkreślały znaczenie samorządu wiej
skiego, 49. 

Na czele powstałego w październiku 1945 r. Centralnego Urzędu 
Planowania (CUP) stanęli naukowcy związani z PPS. Podobnie jak wię
kszość ,przywódców tej partii, byli oni zwolenrukami wprowadzenia 
gospodarki planowej. Natychmiastowe wprowadzenie jej elementów 
miało być warunkiem sine qua non rozwiązania trudności gospodar
czych 50. Prezes CUP-u Czesław Borowski może •być uważany za twórcę 
podstaw teorii i praktyki planowania. Pod jego kierulilkiem ,powstawały 
kolejne plany odcinkowe, inwestycyjne aż do 3-letniego ·Planu Odbu
dowy Gospodarczej. To on jako jeden z pierwszych wskazywał na wąskie 
gardła produkcji, uważając je zia główną iprzeszkodę w realizacji planów 
gospodarczych 51. Był on zdecydowanym zwolennikiem inwestycji w dzie
dzinie wytwarzania środków konsumpcji. W wyniszczonym przez wojnę 
kraju autor napisanej jesz-cze na emigracji Polityki społecznej uważał 
zaspokojenie podstawowych potrzeb ludności za niezwykle istotny -czyn
nik rozwoju ekonomicznego 52

• Nawet Zygmunt Żuławski, deprecjonują-

46 Nowe rolnictwo w nowej rzeczywistości (Przegląd Socjalistyczny, 1945, nr J, 

s. 7): ,,przeludnienie trzeba zmniejszyć, trzeba odesłać do miast, ile się zmieści".

Por. także Cz. Bo b row s k i e g o  Walka o chleb, Warszawa '1946, s. 6: ,,Po

pierwsze, mamy dość miejsca dla całej 'ludności rolniczej, musimy je tylko zająć".

47 S i e  r o c k  i, Dyskusje nad programem ... , s. 160: ,,O ile J. Topiński propono

wał model uspołecznienia wsi oparty na wzorach duńskich, o tyle P. Luty, wydaje 

się, widział inną formę organizacyjną gospodarki rolnej". 

48 CA KC PZPR, Zesp. PPS, sygn. 235/XVUI-3, s. 4. 

49 Tamże, s. 5. 
so J. Ho c  h f e  1 d, Rola socjalizmu w świecie powojennym (Przegląd Socjali

-styczny, 1 �I 1945, nr 1, s. 5): ,,Warunkiem ich rozwiązania jest użycie najnow

szych środków technicznych i najnowszych metod gospodarki planowej". 
s1 Cz. B o ·b r o w s k i, Etapy gospodarki planowej" w N owej Polsce (Przegląd

Socjalistyczny, 1 XII 1945, nr 2, s. 10). 
s2 Tamże, s. 11-12. 
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cy znaczenie gospodarki planowej, uznawał jej niezbędność 53, wskazując 
zwłaszcza na znaczenie .planowania oddolnego. Za decentralizacją życia 
gospodarczego opowiadał się nie tylko Z. Żuławski. S. Szwa1lbe na 
XXVI Kongresie PPS uzależniał odbudowę gospodarczą kraju, zagospo
darow,anie ziem zachodnich, podniesienie z ruin Warszawy od działania 
,,w oparciu - i to jest nasz pepesowski akcent - o dołowe, celowe orga
nizacje pomocy wzajemnej klasy robotniczej w zakresie społecznego wy
twarzania i społecznego wychowania człowieka" 54

• Wypada tutaj zauwa
żyć, że w sp11awie decentralizacji życia ekonomicznego niektóre koncep
cje PPS były słuszne 55. 

Podział dochodu narodowego i przydzielenie odpowiednich środków 
na rozwój przemysłu konsumpcyjnego było rówrueż istotne ze względu 
na olbrzymie potrzeby w tej dziedzinie. W warunkach widma głodu, 
jakie groziło Polsce po II wojnie światowej, realizacja minimum kon
sumpcyjnego według Cz. ·Bobrowskiego była możtliwa przy zwiększeniu 
produkcji i ułożeniu w odpowiedni sposób struktury płac, a także przez 
egzekwowanie świadczeń rzeczowych i osiągnięcie prawidłowego -fun
kcjonowania Funduszu Aprowizacyjnego 56. Kwestię stymulującego wy
dajność pracy działania płac poruszał również Tadeusz Mantel, który 
domagał się wyższego wynagrodzenia dla wydajniej pracujących 57• 

Z wystąpień na XXVI Kongresie wynikało, że większość delegatów zda"" 

wała sobie sprawę z ,potrzeby zwiększenia wydajności pracy. S. Szwalbe 
tak oceniał przyczyny niedomagań gospodarczych: ,,Co szwankuje w na
szym aparacie produkcji? Wydajność" 58. W- związku z tym dla zapew
nienia rentoWll1.ości produkcji trzeba wzmóc dyscyplinę pracy dla osią
gnięcia pożądanych efektów produkcyjnych. Sporo interesującyh uwag 
na temat uporządkowania cen jako jednego z systemów regulowania 
życia ekonomicznego wruósł Cz. Bobrowski. Odrzucił on jako społecznie 
szkodtliwą wolną grę sił ekonomicznych wraz ze swobodą kształtowania 
się cen. W gospodarce planowej nie można jego zdaniem „wyjść z zało
żenia kształtowania cen na poszczególne artykuły pod wpływem popytu 

58 Z u l a w s k i, op. cit., s. 217: ,,Są il udzie, którym się zdaje, że dobrobyt i szczę
ście można osiągnąć przez sam fakt wprowadzenia gospodarki p1anowej", i dalej, 
s. 219: ,,W "Procesach ekonomicznych,. by były dobre i celowe, musi planować gospo
darkę »planową« cale społeczeństwo".

54 CA KC PZPR, Zesp. PPS, s. 234/1-12, s. 51. 
55 W. G 6 r a, Przekształcenie się partii klasy robotniczej w partię narodu

(Z pola walki, 1970, nr 4/52, s. 2·3). 
SG B o b r o w s k i, Etapy gospodarki planowej ... , s. 11-12. 
57 Wydajność warunkiem rozwoju (Barykada Wolności, 30 VI 1945, s. 5). 
58 CA KC PZPR, Zesp. PPS, sygn. 235/1-12, s. 52. 

5 - Sobótka 3m 
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i podaży" 59, Dlatego też zaproponował utrzymanie stałych niskich cen 
na artykuły pierwszej' potrzeby 60. 

Ciekawe koncepcje w myśli politycznej PPS reprezentował Tadeusz 
Dietrich. Patrząc od str01I1y funkcjonowania systemu finansowego okre
ślił nowy ustrój i model ekonomiczny jako gospodarkę wielosektoro
wą 61. W jednym z artykułów napisanych jeszcze na początku 1947 r. 
dopuszczał on potrzebę zachowania sektora inicjatywy ,prywatnej. Po
gląd jego w tej sprawie, umawany przez wielu za właściwy, nie był 
reprezentatywny d'la wszystkich. I tak np. Bolesław Drobner .:był zdecy
dowanym· przeciwnikiem drobnego kupiectwa, rzemiosła i handlu. Pro
blem poglądów PPS na rolę i znaczenie tego działu gospodarki wymaga 
także odrębnego opracowania. 

Zgodnie z uchwałami XXVI Kongresu ważną rolę w ekonomice kraju 
obok własności państwowej i spółdzielczej miał odegrać samorząd. Po
myślany on był zresztą nie tylko jako forma własności, lecz przede 
wszystkim jako sposób kontroli i zarządzania gospodarką narodową. 
„Samorząd jest i powinien być terenem twórczej współpracy i bratniej 
pomocy chłopów i robotników" - głosiła jed111a z tez do wspomnianego 
już programu chłopsk!iego. 62

. 

Poczesne miejsce na ł,amach ,prasy PPS zajmowały kwestie uspraw
nienia administracji i z,likwidowania biurokracji. Grudniowy numer „Ro
botmk.a" z 1945 r. donosił, iż jedną z głównych przyczyn niedomagań

naszej ekonomiki są „dawni fachowcy, dawni biurokraci" 63
• Istnieje 

więc konieczność wymiany personelu ,administracyjnego. W tym samym 
miesiącu na łamach „Przeglądu Socjalistycznego" przy okazji omawia
nia polityki zatrudnienia padła uwaga, że w administracji ważny jest 
„właściwy styl, metody pracy urzędów zatrudnienia" 64

• W szczególności 
jed!l1.ak PPS obawiała się biurokracji, która zdaniem wielu jej przywód
ców i ideologów przy dominującej roli wł,asności państwowej była po
ważnym hamulcem rozwoju ekonomicznego. 

Przy okazji omawiania po'1ityki zatrudnienia Władysław Bagiński 

59 B ob r o  w ski, Etapy gospodarki planowej ... , s. 12.
50 Tamże, s. •lQ.-1$.
61 T. Di e t r i ch, Gospodarka wielosektorowa (Pr zegląd Socjalistyczny, 

1 I 1947, s. •lil): ,,Wyda je się, że najwłaściwsze jest dkreślenie gospodarka wielo
sektorowa. Ta na zwa bowiem uwy;puk:la szczególne znamiona organi zacy jne gospo
darki polskiej". 

62 CA KC P�R, Zesp. PPS, sygn. 235/XVIII-3, s. 5. 
6S „Robo tnik", 13 x,a 1945, s. 1. 
64 W .  B a g  iński, Polityka zatrudnienia (Pr zegląd Socjalistyczny, 1 XII 1945, 

nr 2, s. 13). Por. także A. Kw i a t  ko w ski, Administracja państwowa (tamże, 
l X 1946, nr 8-9, s. 2'1). 



Pepesowskie koncepcje społeczno-ekonomiczne 1944-1947 377 
-----

zaledwie w kilka miesięcy po wyzwoleniu iPO<lkreślał znaczenie wyko
rzystania prognoz rozwoju ekonomicmego. Wskazywał na to, że prog
noza rozwoju gospodarczego i zawodowego jest w tym zakresie niezbę
dnym środkiem do podejmowania prawidłowych decyzji 65• J ednocze
śnie podkreślał, że takie elementy polityki zatrudnienia, jak struktura 
ludności, najnowsza technika i organizacja pracy, winny być szeroko 
wykorzystane przez poszczególne ogniwa życia gospodarczego 66• _ Doce
niając rolę intensywny-eh czynników rozwoju gospodarczego W. Bagiński 
był zarazem zwolennikiem maksymalJ.nego wykorzystania zasobów siły 
roboczej. Postulował uniezależnienie stanu zatrudnienia od mechanizmów 
rynkowych 67• Głos ten korespondował wyrazme z wystąpieniem 
S. Szwalbego na jednym z posiedzeń RN PPS, gdy zwracał on uwagę
na sprawę właściwego wykorzystania fachowców 68. Ten sam działacz

. również na XXVI Kongresie wskazywał na naukę jako na jeden z de
cydujących czynników rozwoju 69. Stanowisko wymienionego wyżej po

lityka i teoretyka nie było czymś odosobnionym. 'Wpływ wiedzy tech-
niczno-ekcmornicznej i rozwiązań naukowych na wzrost produkcji i wy
dajności pracy do.strzegał również T. Mantel 70. ,,Będziemy korzystać
z pożyczek zagranicznych, ale też będziemy pilnować interesów płyną
cych z tych pożyczek" - ,pisał w lipcu 1945 r. ,,Robotnik" 71. Z uchwał
CKW i RN PP.S oraz z prasy partyjnej nie wynikała bynajmniej jakaś
niechęć do pożyczek i kredytów zagranicznych. Na potrzebę ich zacią
gania wskazywali tacy czołowi polscy ekonomiści związani z PPS, jak
Cz. Bo'browski i inni. AIJ.e i on zwracał uwagę na znaczenie środków
wygospodarowanych własnymi siłami 72

• Doceniano także rolę i wzrasta
jące znaczenie intensyfikacji i wymiany w handlu zagranicznym 73.
Rozwój międzynarodowej wymiany wiązano ściśle z postulowaną TO:Zbu
dową portów i zagospodarowaniem <!ałego morskiego wybrzeża.

Zbliżone do PPR-owskiego było stanowisko PPS wobec ziem zachod-

6s Tamże, s. 13. 
66 Tamże, s. 13-14. 
e7 Tamże, s. 14: ,,Regulowanie zatrudnienia za pośrednictwem mechanizmów 

rynkowych w drodze automatycznych procesów przystosowawczych nie jest, jak 
pokazała historia, metodą prowadzącą do celu". 

es CA KC PZPR, Zesp. PPS, sygn. 235/II-4, s. 2. 
eg Tamże, sygn. 235/1-12, s. 51: ,,Chcemy, by rząd akcję odbudowy gospodarczej 

kraju oparł na planie wynikającym z głębokich i naukowych badań". 
70 Wydajność warunkiem rozwoju (Barykada Wolności, 30 VI 1945, s. 5--6) . 

• 71 Replika premiera Osóbki-Morawskiego (Robotnik, 24 VII 1945, nr 6-7, s. ,1'8).
72 Cz. B o b  r o  w s k i, Kolejny etap (Przegląd Socjalistyczny, 1 IX 1946, nr 6-7,

s. 18).
7s CA KC PZPR, Zesp. PPS, sygn. 235/XV-74, s. 12.
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nich 74
• Ale już w kwestii zagospodarowania tych ziem istniały pewne 

różnice. Przedstawienie ich wymaga dotarcia do szerszej bazy źródłowej. 

Ponieważ zasygnalizowane ,postulaty badawcze wymagają gruntow
niejszego uzasadnienia, ocena pepesowskich koncepcji rozwoju gospo

darczego jest na razie !Iliemożliwa. Już samo jednak zrekonstruowanie 

koncepcji programowych pozwoliłoby na oddzielenie zagadnień taktyki 
i strategii PPS. Konfrontacja programu z praktyką życia społeczno-eko

nomicznego umoż.liwiłaby ocenę wkładu tej partii w budowaniu naszych 

podstaw ustrojowych. 

AUS DEN FORSCHUNGEN 'OBER DIE SOZIAL-WIRTSCHAFTLICHEN 

KONZEPTIONEN DER POLNISCHEN SOZIALISTISCHEN PARTEI (PPS) 

(JULI 1944 - JANUAR 1947) 

In der bereits stark angewachsenen Literatur ilber die Geschichte Volkspolens 
gibt es nur wenige Beitrage, die den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kon
zeptionen der PPS gewidmet waren. Der Verfasser stiltzte sich in seinen Ausfilh
rungen auf die zentrale Presse der PPS sowie auf Dokumente aus dem Zentral
archiv des ZK der PVAP. Den chronologischen Rahmen des Beitrags bilden: Sep
tember 1944 als Datum der Entstehung der restituierten PPS und Januar 1947, das 
Daturo der Sejm-Wahlen, d_er Niederlage der PSL (Polnische Bauernpartei), der 
Starkung der filhrenden Rolle der PPR (Polnische Arbeiterpartei) sowie auch das 
Datum charakteristischer Veranderungen in der politischen Linie der PPS. Es be
stand eine allgemeine tJbereinstimmung zwischen den sozial-wirtschaftlichen Kon
zeptionen 1der PPR und der PPS, doch gab es in einer Reihe von Fragen unter
schiedliche Auffassungen. Die Unterschiede ergaben sich aus den reformistischen 
und sozialdemokratischen Traditionen der PPS. Als Alternative gegen den Etatis
mus, der unvermeidlich zum Auswuchs der staatlichen Bilrokratie fiihre, wurde 
das Genossenschaftswesen in den Vordergrund gestellt; dieses sollte den entschei
denden Faktor der wirtschaftlichen Entw,icklung des Landes bilden. Originale An
schauungen in wirtschaftlichen Fragen propagierte Zygmunt Żuławski. Was die Land
wirtschaf,t anbelangt, so betonte die PPS die Bedeutung der individuellen Bauern
wirtschaft; dem Genossenschaftswesen war eine wichtige Rolle bei der Organisierung 
des Absatzes und der Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte eingeraumt. Ein 
wesentliches Element im wirtschaftlichen Leben des Landes soUte nach den program
matischen Erklarungen der PPS die Selbstverwaltung als Form dei· Kontrolle und 
Leitung in der nationalen Wirtschaft bilden. Als ausserst wichtig betrachtete die 
PPS in ihrem sozial-okonomischen Programm die Planwirtschaft. An der Spitze des 
im Herbst 1945 gegrilndeten Zentralen Planungsamtes stand Czesław Bobrowski. 
Unter seiner Leitung wurde der Dreijahrplan bearbeitet. Zahlreiche Funktionare 
der PPS unterstrichen die Bedeutung einer dezentralisierten Planung. Eine wis
senschaftlich exakte Beurteilung der sozial-okonomischen konzeptionen erfordert 
weiterer grilndlicher Forschungsarbeit. 

74 R e  i s s, op. cit., s. 121: .,Program PPS w kwestii ziem zachodnich północ
nych Państwa Polskiego, ogólnie biorąc, był podobny do programu PPR". 




