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Le o n a r d  S m o ł k a

GWARANCJE NIEPODLEGŁOSCI I BEZPmCZEŃSTWA Il RZECZYPOSPOLITEJ 

Temat ten byl przedmiotem obrad trzeciego, ogólnopolskiego sympozjum hi

storyków myśli politycznej, zorganizowanego w dniach 11-12 XII 1978 r. w Szklar

skiej Porębie przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Obrady otwo

rzył prof. W. Wrzesiński, wskazując na miejsce tematu w całokształcie badań nad 

polską myślą polityczną dwóch ostatnich stuleci, którymi kieruje prof. H. Zie

liński. 

Uczestnicy sympozjum mieli okazję dyskutować nad sześcioma referatami, po

święconymi kolejno: obiektywnym i subiektywnym przesłankom bezpieczeństwa 

II Rzeczypospolitej (H. Zieliński), miejscu Polski w Europie środkowej w koncepcjach 

polityków w latach 1918-1939 (prof. J. Tomaszewski), myśli politycznej ruchu ro

botniczego, sanacji i endecji wobec problemów bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej 
(prof. M. Turlejska, prof. A. Garlicki, prof. R. Wapiński) oraz problematyce nie

podległościowej w literaturze polskiej lat 1918-1932 (doc. J. Kolbuszewski). 

Referat H. Zielińskiego stanowił zbiór refleksji w związku z pewną bezradnością 

historiografii i publicystyki, jeśli chodzi o wyjaśnienie klęski 1939 r. i niedorozwoju 

II Rzeczypospolitej. Centralnym zagadnieniem była sprawa miejsca i współzależności 

obiektywnych i subiektywnych przesłanek bezpieczeństwa i niepodległości Polski 

oraz problem kryteriów tych czynników. Dotychczasowa historiografia i publicystyka, 

poświęcając zbyt wiele uwagi roli czynników bądź subiektywnych, bądź to obiek

tywnych, oddalała się od ocen wyważonych. Równocześnie im więcej występuje 

czynników obiektywnych, tym mniej jest miejsca dla ocen historyka, w związku 

z czym powinien on je tylko skonstatować, przy czym pozycję państw mniejszych 

i słabszych w większym stopniu niż dotyczy to mocarstw determinowały czynniki 

obiektywne. 

J. Tomaszewski zajął się w swoim referacie koncepcjami miejsca Polski w Euro

pie środkowej na tle ogólnej sytuacji międzynarodowej. Charakteryzując główne kie

runki działania polityki polskiej (wobec mocarstw koalicji i wobec wschodniego oraz 

zachodniego sąsiada), szczególną uwagę zwrócił na koncepcje politycznego zjedno

czenia krajów Europy środkowej i południowo-wschodniej. Na początku niepodleg

łości znajdowały się one pod wyraźnym wpływem idei federacyjnych obozu piłsud

czyków i były konkurencyjne wobec zamiarów Czechosłowacji. (Polska jako ośrodek 

bloku państw od Morza Czarnego do Bałtyckiego i koncepcja współpracy państw 

nadbałtyckich). Te równolegle występujące koncepcje pozostawiły trwały ślad w po

lityce polskiej całego okresu międzywojennego. 

M. Turlejska skoncentrowała uwagę na wewnętrznych problemach ruchu ro

botniczego w Polsce po VII Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej z 1935 r. 

Stanowisko tego ruchu (komunistycznego i socjaldemokratycznego) uznała za ważną 

determinantę polityki rządu polskiego, która spowodowała zahamowanie procesu 
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faszyzacji kraju. To zaś umożliwiło Polsce znalezienie się w gronie państw koalicji 

antyfaszystowskiej. 

A. Garlicki ze względu na małą precyzyjność publicystycznego określenia „sanac

ja" zaznaczył we wstępie swego referatu, iż dotyczy on właściwie myśl politycznej 

piłsudczyków w latach 1921-1939. Uznał to rozszerzenie za celowe również ze wzglę

du na fakt, że sanacja w odróżnieniu od innych kierunków politycznych nie posiadała 

właściwie doktryny politycznej. Autor zajął się więc piłsudczykowską oceną zagrożeń 

zewnętrznych II Rzeczypospolitej i dróg ich przezwyciężenia, sygnalizując koncepcje 

polityki wschodniej realizowane w latach 1918-1920 i programy prometejskie z lat 

późniejszych. Więcej jednak miejsca poświęcił piłsudczykowskiemu ujęciu roli pań
stwa w przezwyciężaniu zagrożeń wewnętrznych. Dla obozu sanacyjnego polityka za

graniczna nie była bowiem wyłącznym środkiem zapewnienia bezpieczeństwa Polski. 

Zwracał on w związku z tym uwagę na potrzebę istnienia państwa mocnego jako 

zasadniczej gwarancji jego bezpieczeństwa. Dlatego też omówił m. in. poglądy pił

sudczyków na strukturę narodowościową i polityczną II Rzeczypospolitej. 

W referacie R. Wapińskiego zwrócono uwagę, iż zasadnicze elementy wizji Polski 

w myśli politycznej endecji przed i po uzyskaniu niepodległości nie uległy zmianie 

i że endecja traktowała walkę o nacjonalistyczny kształt wewnętrzny państwa pol

skiego, o unarodowienie wszystkich dziedzin życia wewnętrznego, jako element walki 

o bezpieczeństwo tego państwa. Spoistość wewnętrzna państwa miała być najważ

niejszym gwarantem jego bezpieczeństwa. Oceniając położenie międzynarodowe od

rodzonej Polski, endecja podtrzymywała tezę o większej groźbie niebezpieczeństwa

niemieckiego, a głównego sojusznika Polski upatrywała we Francji (i Wielkiej Bry

tanii), a w dalszej kolejności w Rumunii i Czechosłowacji. Opowiadała się też za

„w pełni poprawnymi stosunkami z ZSRR" i za współdziałaniem ze wszystkimi

państwami, które tak jak Polska były zainteresowane w utrzymaniu terytol'ialnego

status quo w Europie. Systemowi zbiorowego bezpieczeństwa endecja przeciwstawiła

sojusze bilateralne i poprawne stosunki z sąsiadami II Rzeczypospolitej.

Z tekstem referatu J. Kolbuszewskiego uczestnicy sympozjum zapoznali się tylko 

w ramach lektury powielonych materiałów z powodu nieobecności referenta. Ana
liza literatmy pozwala odzwierciedlić sposób literackiego przeżycia faktu odzyskania 

niepodległości przez Polskę, przy czym od 1932 r. ,,miejsce dyskusji nad drogami, 

jakimi kraj nasz kroczył do odzyskania niepodległości, zajmują rozważania nad 
współczesnym kształtem Rzeczypospolitej i dalszym sposobem jej istnienia". Fakt 

ten zaważył na ograniczeniu chronologicznym referatu i na uwypukleniu różnorod

ności form literackiej walki z tradycją romantyczną. Były one wywołane właśnie 

faktem odzyskania niepodległości przez Polskę wynikiem zderzenia „cudu 

zmartwychwstania" z rzeczywistością. 

W dyskusji nad dwoma pierwszymi referatami szczególne zainteresowanie wy

wołało kilka spraw. Podział przesłanek bezpieczeństwa Polski na obiektywne i su
biektywne postulowano zastąpić podziałem na możliwości i niemożliwości polityki 

polskiej (R. Wapiński) lub podziałem na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne (doc. 

J. Holzer). W przesłankach subiektywnych widziano woluntarystyczne decyzje po

lityczne (doc. A. Paczkowski) i uwarunkowania wewnętrzne, a w obiektywnych -
czynniki niezależne od Polski, bądź niezmienne, to co jest zastane (red. M. Turski).
Utrzymując celowość podziału zwrócono też uwagę na względny charakter czyn

ników obiektywnych i subiektywnych w zależności od punktu widzenia, z którego

oglądany jest przedmiot (dr L. Smołka). W ocenie H. Zielińskiego metodologicz

na propozycja podziału przesłanek na obiektywne i subiektywne ma uporządkować

pojęcia i zjawiska, które wpływały na życie narodu, i to tym bardziej, że niektóre

sloganowe i stereotypowe wyjaśnienia nie wytrzymują krytyki, np. że wszystkiemu

winien był zły ustrój. żywe zainteresowanie wywołał też problem, w jakiej mierze
dzisiaj potrafimy zrezygnować z patrzenia na okres międzywojenny przez pryzmat

9 - Sobótka 3r19 
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II wojny światowej i 1945 r., tym bardziej że po tym roku widoczne są np.: inna 

rola i miejsce polityki radzieckiej oraz bardziej jednorodny skład państwa polskiego 

(R. Wapiński). M. Turlejska zwróciła w związku z tym uwagę, iż ocena historio

grafii i publicystyki wymaga uświadomienia sobie faktu, że spełniały one rolę 

usługową wobec tez politycznych, w l<tórych izolowano politykę polską od myśli 

i praktyki politycznej mocarstw zachodnich i innych państw. Tymczasem trzeba 

ją rozpatrywać na tym tle i z odrzuceniem pryzmatu przemian po II wojnie świa

towej. Dlatego też teza o izolacji Polski w 1939 r. jest słuszna, ale odnosi się to 

również do innych państw (M. Turlejska, H. Zieliński). Dr W. Suleja potwierdzając 

ciążenie 1945 r. na dzisiejszych ocenach historiografii i publicystyki, nawiązał też do 

podniesionej już wcześniej roli stereotypu Rosjanina w polityce II Rzeczypospolitej. 

Był on negatywny, podobnie jak stereotyp Niemca (R. Wapiński) i opierał się na 

stereotypie ukształtowanym w Kongresówce (Suleja), przy czym w innych regionach, 

np. na pograniczu polsko-niemieckim, nie był on tak konfliktowy (Smolka). Dlatego 

też mimo wszystko łatwiej wyobrażalne było porozumienie z Rosjanami niż Niem

cami (Zieliński). 

Wyraźniejsza niż w dotychczasowej historiografii tendencja Tomaszewskiego do 

wykazania ciągłości polityki polskiej wobec Czechosłowacji i uwaga Garlickiego, 

iż 1926 r. nie jest cezurą z punktu widzenia polskiej polityki zagranicznej, zanie

pokoiły Zielińskiego, czy aby tendencja ta nie idzie za daleko. Różnice w polityce 

polskiej przed i po J. Becku są bardzo widoczne właśnie wobec Czechosłowacji. 

Wcześniej chodziło o podporządkowanie, później nawet o zlikwidowanie czechosło

wackiej państwowości. Referat Tomaszewskiego uzupełniły uwagi o problemie po

granicza narodowościowego nie tylko na granicy polsko-radzieckiej (Wapiński), 

o antypolskim charakterze nie tylko prawicy niemieckiej i o roli czynnika ekono

micznego w podejmowaniu decyzji politycznych wobec Czechosłowacji (Zieliński)
oraz o polityce równowagi jako o polityce niezaangażowania w dzisiejszym rozu
mieniu tego słowa (Turlejska). W związku z uwagą Paczkowskiego, iż zagrożenie

na wschodzie politycy polscy widzieli nie tyle w ruchach narodowowyzwoleńczych,

ile w sile państwa radzieckiego i reperkusjach psychologicznych 1920 r. oraz w sto

sunku ZSRR do traktatu wersalskiego, Tomaszewski zaznaczy!, iż ruchy te w spo
sób istotny wpływały i na politykę polską i na politykę radziecką. Problem mocar

stwowości państwa polskiego Paczkowski interpretował instrumentalnie, jako zabieg

propagandowy polityków, a dr A. Chojnowski odniósł go nie tylko do polityki za

granicznej, lecz także wewnętrznej. Natomiast zdaniem Tomaszewskiego mocarstwo

wość pojmowano faktycznie jako czynnik współdecydowania w Europie.

W dyskusji nad referatem Turlejskiej zastanawiano się nad tym, jak partie 

ruchu robotniczego widziały miejsce Polski w układzie międzynarodowym (Zieliński, 

Holzer) i czy słusznie referat ograniczono do kilku lat przed wybuchem II wojny 

światowej (Wapiński). 

Podczas obrad nad referatami o myśli politycznej sanacji endecji część 

dyskutantów poruszyła zagadnienia ogólne i uzupełniające, część - sprawy doty

czące konkretnych referatów. W temacie badawczym proponowano dostrzec też tzw. 

przeciętnego obywatela (dr W. Władyka, dr B. Rakowski), patrzeć nań przez pryzmat 

zagadnień światopoglądowych (Władyka, mgr K. Kawalec), uwzględnić myśl poli

tyczną narodowego ruchu polskiego poza granicami kraju, szczególnie na terenach 

przygranicznych, tym bardziej że różniła się ona nieco od zapatrywań ugrupowań 

krajowych, choć nie miała rzecz jasna większego wpływu na praktykę polityczną 

rządu (Smołka), poszerzyć poszukiwania na takie tematy, jak stosunek do kleru, 

Kościoła, wyznań, autonomii województwa śląskiego, kapitału obcego (Zieliński), 
etatyzacji (tenże i Tomaszewski), liberalizmu (Wapiński). Politykę mocarstwową 
proponowano ujmować przy uwzględnieniu poglądów historiografii niepolskiej (Ra-
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kowski). Ponadto zwrócono uwagę na ewolucję rozumienia „narodu" przez endecję w za
leżności od czasu, proponowano uwzględnić poglądy „młodych" (dr Sz. Rudnicki), 

termin „unarodowienie" zastąpić „polonizacją", a ofensywność propagandy endec
kiej, jeśli chodzi o odzyskanie ziem należących jeszcze do państwa niemieckiego, 
ujmowano jako działalność pozorną, wyrażającą strach przed Niemcami (Zieliński). 
J. Tomaszewski podkreślił lekceważenie przez J. Piłsudskiego problemów ekonomicz
nych, a mgr D. Nałęcz - pragmatyzm piłsudczyków i dominację w ich poglądach
bezpieczeństwa wewnętrznego nad międzynarodowym. Rozwinięto też myśl Wapiń
skiego o potrzebie szukania postaw nacjonalistycznych również poza endecją i zazna
czono, że Piłsudski nie miał przekonania o zagrożeniu bezpieczeństwa Polski ze
strony mniejszości narodowych zamieszkujących II Rzeczypospolitą (Chojnowski)
oraz że Blok Mniejszości Narodowych był lojalny wobec państwa (Tomaszewski).

Owocne obrady sympozjum zamknął prof. H. Zieliński, dając wyraz zadowoleniu 

m. in. z krystalizowania się ogólnopolskiego grona stałych uczestników spotkań
poświęconych dziejom polskiej myśli politycznej XIX i XX stulecia.

Ad a m  B a s a k  

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI WROCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA 

MILOSNIK0W HISTORII W 1978 R. 

W roku sprawozdawczym nastąpił niewielki wzrost liczby członków Towarzystwa 
(do 165), przy wyraźnym jednak spadku regularności w opłacaniu składek (z opłatą 
zalegało blisko 60 osób). Zarząd działał w składzie ustalonym na ostatnim Walnym 
Zebraniu Członków (25 III 1977 r.). Odbył dwa zebrania plenarne, z których pierwsze 
(6 I 1978 r.) poświęcone było m. in. sprawom organizacji IV Olimpiady Historycznej 
oraz sytuacji finansowej Towarzystwa, drugie zaś (26 IV 1978 r.) głównie przygoto
waniom do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, zwołanego celem wybrania 
delegatów na Walne Zgromadzenie PTH w Gdańsku. W dniu 26 kwietnia wybrano 
na delegatów: doc. dr. K. Fiedora, dr. A. Juzwenkę, dr. J. Pabisza, dr. J. Sydora 
i mgr. M. Onyszkiewicza, a na zastępców: doc. dr. F. Białego i dr. W. Suleję. Bieżącą 
działalnością Towarzystwa kierowało Prezydium, składające się z prezesa, skarbnika 
i sekretarza, które odbywało regularne, robocze posiedzenia. 

Merytoryczna działalność Towarzystwa skupiała się tradycyjnie w trzech nur
tach: wydawniczym, naukowym i popularyzatorskim. Pierwszy łączył się ze śląskim 
Kwartalnikiem Historycznym „Sobótka", wydawanym w niezmienionej objętości 
50 ark. rocznie i w czterech zeszytach. Nurt drugi, naukowy, realizował się w orga
nizowanych przez Towarzystwo publicznych odczytach naukowych, które w roku 
sprawozdawczym charakteryzowały się rzeczywiście urozmaiconą tematyką. W sumie 
odbyło się ich 8 (5 w pierwszej i 3 w drugiej połowie roku), co jednak oznacza 
pewien spadek w porównaniu z rokiem 1977 (10). W związku z tym nastąpił też 
spadek ogólnej liczby uczestniczących w odczytach słuchaczy do 279 (z 398 w roku 
poprzednim). Niestety spadła również przeciętna frekwencja - z 40 do 35 osób. 

Odbyły się następujące odczyty: 
1. prof. dr M. Biskup, Sredniowieczna dyplomacja polska (20 I);
2. doc. dr hab. T. Janasz, Reżim Vichy 1940-1944 (17 II);
3. prof. dr T. Kotula, Tunezja i Algieria 1977 (100 III);
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4. prof. dr E. Konik i dr A. Ladomirski, Wrocławska Ekspedycja Archeologiczna

w Novae (Bułgaria), sierpień 1977 r. (14 IV ) ;

5. doc. dr K. Fiedor, C. von Ossietzky - niemiecki działacz pacyfistyczny (26 V); 

6. dr J. Pabisz Wykorzystanie archiwaliów dla potrzeb gospodarki narodowej (6 X);

7. dyskusja nad Historią Polski J. Wyrozumskiego, J. Gierowskiego i J. Buszki
z udziałem autorów, zagaili prof. prof. R. Heck, W. Czapliński i W. Wrzesiński

(9 XI)
8. Prof. dr M. Orzechowski, 15 XII 1948. Refleksje o zjednoczeniu (15 XII).

Szczególnie żywy był w okresie sprawozdawczym nurt popularyzatorski, co mia

ło oczywiście związek z przypadającą w listopadzie ubiegłego roku 60 rocznicą od
rodzenia Polski, w grudniu zaś 30 rocznicą zjednoczenia polskiego ruchu robotnicze
go. Towarzystwo nasze włączyło się aktywnie do związanych z tym obchodów, przy 
czym z inicjatywy prof. W. Czaplińskiego wzięło również pod uwagę 400 rocznicę 
utworzenia Trybunału Koronnego. Na podkreślenie zasługuje tu przede wszystkim 
seria odczytów, które z inicjatywy Towarzystwa organizowane były jesienią ub. roku 
w 4 dolnośląskich kuratoriach oświaty i wychowania dla nauczycieli oraz zaintereso
wanej historią młodzieży. Wygłaszali je prof. Czapliński (Trybunał Koronny Rzeczy

pospolitej Szlacheckiej w 400-lecie powstania), dr A. Juzwenko, prof. dr H. Zieliński 
i doc. dr K. Fiedor (na tematy związane z 60 rocznicą odrodzenia Polski) oraz prof. 
M. Orzechowski (Rok 1948 w dziejach polskiego ruchu robotniczego. W 30 rocznicę

powstania PZPR). Poza tymi odczytami, w których organizacji Towarzywstwo współ
działało bezpośrednio, poszczególni członkowie WTMH - specjaliści okresu II Reczy
p0spolitej - wygłosili w ramach obchodów 60-lecia niepodległości w sumie kilka
dziesiąt odczytów naukowych i popularnonaukowych, włączając w to również poga
danki radiowe i telewizyjne; ponadto opublikowali w prasie wrocławskiej i poza
wrocławskiej szereg artykułów. 

Inną realizowaną w okresie sprawozdawczym formą udziału Towarzystwa w sze
roko pojętej popularyzacji wiedzy historycznej jest trwająca od kilku lat współ
praca z Muzeum Historycznym we Wrocławiu w ramach „Wrocławskiej Wszechnicy 
Historycznej". Na rok akademicki 1978/1979 zaplanowany został cykl wykładów pod 
wspólnym tytułem Polska myśl polityczna i jej wielcy realizatorzy, które prowadzić 
będzie grono wykładowców delegowanych przez Towarzystwo. Cykl otworzył wy
kład prof. M. Orzechowskiego, W 60 rocznicę odzyskania niepodległości. Pozostałe, 
w sumie 6, odbywać się będą do maja br. 

Stalą i stosowaną przez nasze Towarzystwo formą popularyzacji historii jest 
udział w organizowaniu olimpiad historycznych. Zajmuje się tym od paru lat Sekcja 
Dydaktyczna, którą kieruje doc. Fiedor. W dniach od 6 do 7 II 1978 r. Sekcja prze
prowadziła w Legnicy eliminacje okręgowe IV Olimpiady Historycznej z udziałem 
kandydatów z 4 województw dolnośląskich oraz województwa kaliskiego. Warto 
nadmienić, że później, na szczeblu centralnym, Olimpiada ta przyniosła sukces na
szemu kandydatowi. Jesienią ubiegłego roku podjęto przygotowania do przeprowa
dzenia eliminacji w ramach kolejnej, V Olimpiady. 

Władze Towarzystwa podejmują od kilku lat starania o szersze spopularyzowa
nie jego pracy i dorobku. Temu celowi był podporządkowany wywiad, jakiego 
w czerwcu udzielił TV wrocławskiej prezes, prof. R. Heck. Wydaje się też, że do 

dorobku tego należą rezultaty współpracy z takimi insytucjami, jak Archiwum. 
O korzyściach, które dawać mogą gospodarce narodowej materiały archiwalne, mó
wił na posiedzeniu Towarzystwa dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu, dr J. Pabisz. Jak podkreślił, profesorowie i docenci - członkowie 
i działacze Towarzystwa, służą Archiwum cenną pomocą w postaci licznych eks
pertyz. 

Na koniec należy wspomnieć, że w roku sprawozdawczym odbył się pierwszy, 
zorganizowany wspólnie przez Towarzystwo i Redakcję „Sobótki" konkurs im. Prof. 
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Józefa Leszczyńskiego na najlepszą pracę magisterską z nowożytnej historii Polski 

i powszechnej XVI-XVIII w., z nagrodami przyznawanymi co 2 lata (o wynikach 

informowano w nr 3 „Sobótki" z 1978 r., s. 474) oraz że staraniem Towarzystwa 

w listopadzie zorganizowana została udana wycieczka do Pragi, na wystawę Karoi 

IV i jego doba w historii narodów Czechosłowacji, w której wzięło udział około 

30 osób. 




