
ZESZYTY DO DEBAT HISTORYCZNYCH 

—
Jaki program polityczny  
dla Niepodległej?   
StaniSław ZakrocZymSki 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z Fundacją Polska Debatuje, jako 
partnerem, zainicjowali działanie Klubów Debat Historycznych. Ich celem 
jest kształtowanie umiejętności prowadzenia debat, w których tworzeniu 
logicznej argumentacji i jej wymianie towarzyszy otwartość na racje dru-
giej strony oraz szacunek dla dyskutanta. Opracowane przez specjalistów 
zeszyty do debat historycznych stanowią – obok podręcznika – znako-
mite wsparcie w przygotowaniach do debatanckich spotkań i turniejów. 
W każdym znajdą się propozycje dwu debat z rozpisaną argumentacją, 
wprowadzenie do tematu sygnalizowanego tytułem zeszytu oraz mate-
riały źródłowe. W tym roku dotyczą one budowy niepodległego państwa 
polskiego – II Rzeczpospolitej.

—
Istnienie trzech wielkich ruchów politycznych (narodowego, socjalistycz-
nego i ludowego) powodowało, że Polacy o różnym pochodzeniu społecznym 
i poglądach mogli znaleźć swoją reprezentację polityczną. Przedstawiciele 
trzech największych obozów potrafili w chwilach decydujących stanąć po-
nad podziałami partyjnymi (było tak w czasie walki o granice, konferencji 
pokojowej kończącej I wojnę światową, wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. 
czy kryzysu hiperinflacyjnego w latach 1923-1925). Jednakże nad parlamen-
tarną polityką, zwłaszcza po zamordowaniu prezydenta Narutowicza, uno-
siło się odium wzajemnej wrogości – nie było możliwe trwałe porozumienie 
między partiami w celu zagwarantowania stabilnego rządu.

— Stanisław Zakroczymski 
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1. „Głosujcie na listę No 8. Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej”, materiał wyborczy ChZJN 
(1922 r.), Biblioteka Narodowa 

Plakat Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej jest przykładem retoryki używanej w kampanii 
przed wyborami parlamentarnymi w 1922 r. Postacie z biczami, tworzące szpaler, przedstawiają 
partie polityczne – Komunistyczną Partię Robotniczą Polski (Komuniści), Polską Partię Socjalistyczną 
(P.P.S.), Narodową Partię Robotniczą (N.P.R.), PSL „Wyzwolenie” (Wyzwolenie), PSL „Piast” (P.S.L.), 
Chłopskie Stronnictwo Radykalne (Okoń – od nazwiska księdza Eugeniusza Okonia, jednego 
z przywódców partii; porównaj ilustracja 14, s. 20). Wszystkie konkurencyjne dla ChZJN siły polityczne 
określone są wspólnym mianem lewicy (co zwłaszcza w przypadku PSL „Piast” trudno uznać za zgodne 
z prawdą), prowadzącej polski naród w przepaść. Na zwycięstwie „lewicy” i upadku narodu mają 
skorzystać Niemcy i Żydzi (na dole plakatu po lewej stronie) i bolszewicy (na dole po prawej). 
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WSTĘP
XIX wiek bywa nazywany „wiekiem wielkich idei” – w tym czasie wykształciły 
się i rozwijały takie prądy myślowe jak liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, 
nacjonalizm czy katolicka nauka społeczna1. Stulecie to było również okresem 
wzrostu świadomości politycznej mieszkańców Europy oraz zdobywania przez 
nich praw do uczestnictwa w życiu politycznym – rosła liczba uprawnionych 
do głosowania, a wybierane przez obywateli parlamenty zyskiwały coraz silniej-
szą rolę w ustrojach państwowych.

Z tymi procesami związane było wykształcenie się partii politycznych 
w nowoczesnym rozumieniu – zorganizowanych i sformalizowanych grup 
osób wyznających podobne przekonania polityczne i działających wspólnie 
w celu przejęcia władzy (lub zyskania wpływu na władzę) w swoim państwie, 
a co za tym idzie – realizacji własnego programu politycznego. Wiele takich 
partii, powstających na dużą skalę w drugiej połowie XiX stulecia, liczyło 
dziesiątki, a nawet setki tysięcy członków. Do najliczniejszych należały 
Socjaldemokratyczna Partia Niemiec2 czy Partia Konserwatywna3 w Wielkiej 
Brytanii, które zresztą istnieją do dziś.

Polityczne przebudzenie Polaków
Również do zniewolonej przez zaborców Polski docierały idee, które fascy-
nowały Europę. Sytuacja polityczna była tu jednak zupełnie inna niż 

1 Liberalizm (łac. liberalis – wolnościowy) – doktryna filozoficzno-polityczna uznająca wolność jed-
nostki, prawo własności i równość praw za podstawę stosunków społecznych; konserwatyzm (łac. 
conservare – „zachowywać”) – doktryna filozoficzno-polityczna dążąca do utrzymania dotychcza-
sowego, opartego na tradycji, porządku społecznego, sprzeciwiająca się rewolucji; socjalizm (łac. 
societas – wspólnota) – doktryna polityczno-gospodarcza postulująca głęboką zmianę stosunków 
społecznych, równość (również materialną) ludzi, aktywny wpływ państwa na gospodarkę, zastą-
pienie własności prywatnej własnością wspólnotową; nacjonalizm (łac. natio – „naród”) – doktryna 
polityczna stawiająca interes narodowy (wspólnoty opartej na języku, pochodzeniu, tradycji i histo-
rii) ponad wszelkimi innymi (jednostkowymi, klasowymi czy religijnymi); katolicka nauka spo-
łeczna – część nauczania Kościoła katolickiego opisująca postulowane przez Kościół zasady życia 
społecznego, zbudowana wokół wartości, takich jak między innymi: miłość, godność człowieka, 
rodzina, solidarność czy dobro wspólne.

2 Socjaldemokratyczna Partia Niemiec  (niem. SPD)  –  powstała w  1863 r., najstarsza z  działających 
w Niemczech partii politycznych (jedna z  najstarszych na świecie). Socjaldemokraci zachowują 
wiele z programu socjalistów, uznając jednocześnie za jedną z podstawowych wartości ideę demo-
kracji parlamentarnej.

3 Partia Konserwatywna (ang. Conservative Party) – partia powstała w 1832 r. Jedno z dwóch naj-
większych (obok Partii Pracy) ugrupowań politycznych w Wielkiej Brytanii. Jej program, zmienia-
jący się przez lata, budowany jest wokół liberalizmu gospodarczego, ewolucyjnego podejścia 
do przemian społecznych i zachowywania suwerenności Wielkiej Brytanii.
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w państwach Zachodu. Polacy byli poddanymi trzech różnych imperiów, mają-
cych często sprzeczne interesy i, co najważniejsze, realizujących różną politykę. 
O ile w Cesarstwie Rosyjskim oraz Cesarstwie Niemieckim funkcjonowanie 
jakichkolwiek legalnych polskich sił politycznych było niemal niemożliwe, o tyle 
w należącej do Austro-Węgier Galicji od lat 60. XIX wieku kwitła polska samorząd-
ność i życie polityczne – we Lwowie działał Sejm Krajowy4 a Polacy mieli swoją 
reprezentację w parlamencie wiedeńskim – Radzie Państwa5.

W związku z brakiem niepodległego państwa wszystkie polskie ruchy poli-
tyczne (niezależnie od wy z nawanego światopoglądu) nie mogły ograniczać 
się do wyrażania swoich postulatów w zakresie spraw gospodarczych czy 
ustrojowych (wszak na większości ziem polskich nie miały na nie żadnego 
wpływu). Musiały również ustosunkować się do kwestii niepodległości Polski 
oraz sposobu, w jaki powinna ona zostać osiągnięta.

Przez około dwadzieścia lat po upadku powstania styczniowego w polskim 
myśleniu politycznym dominowała postawa „pozytywistyczna”. Elity narodowe 
uważały, że nie ma sensu zabiegać o niepodległość Polski, gdyż ani społeczeń-
stwo nie jest na to gotowe, ani nie ma szans na międzynarodowe poparcie 
„sprawy polskiej”. Pozytywiści twierdzili, że kluczową sprawą jest tzw. „praca 
u podstaw”, polegająca na mozolnym uświadamianiu narodowym, przede 
wszystkim ludności wiejskiej.

Sytuacja zaczęła się zmieniać w latach 80. XIX wieku w związku z pojawie-
niem się na scenie społeczno-politycznej nowego pokolenia wśród polskich 
elit. Do głosu doszli wtedy ludzie niepamiętający powstania, za to będący pod 
wpływem idei popularnych na Zachodzie, w tym zwłaszcza idei socjalistycz-
nych, narodowych oraz ludowych. Stopniowo zaczęły się formować ruchy, 
z których następnie wyłoniły się konkretne partie i programy polityczne. 
Trzema najbardziej wpływowymi i najlepiej zorganizowanymi stronnic-
twami były: ruch socjalistyczny, ruch narodowy oraz ruch ludowy. Każdy 
z nich miał inną wizję polskiego społeczeństwa i przyszłej niepodległości, 
a także różne pomysły na to, jak do odzyskania niepodległość doprowadzić.

4 Sejm Krajowy – organ władzy ustawodawczej w Galicji w latach 1861-1918 z siedzibą we Lwowie de-
cydujący, na poziomie lokalnym, o oświacie, kulturze i kwestiach gospodarczych.

5 Rada Państwa –  dwuizbowy parlament Cesarstwa Austriackiego, istniejący w  latach 1861-1918,  
od 1867 obejmujący swoją władzą wyłącznie austriacką część monarchii austro-węgierskiej.
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Ruch socjalistyczny
Pierwszym polskim ugrupowaniem, które samo siebie nazwało „partią”, była 
Polska Partia Socjalistyczna, której powstanie datuje się najczęściej na 1892 rok, 
kiedy to ogłoszono jej pierwszy program (tzw. „program paryski”6), wtedy też 
doszło do zjednoczenia środowisk polskich socjalistów z kraju i z emigracji. 
PPS była ugrupowaniem lewicowym, odwołującym się do tradycji działającego 
w epoce Wielkiej Emigracji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego7. Celem 
PPS było, jak napisano w programie, „dobijanie się” o stworzenie „Samodzielnej 
Rzeczypospolitej demokratycznej”, opartej na zasadzie równouprawnienia poli-

6 „Program paryski” – szkic programu Polskiej Partii Socjalistycznej, utworzonej w 1892 r. w Paryżu 
przez członków kilku ugrupowań lewicowych. PPS w „Programie paryskim” postulowała zarówno 
„wyzwolenie klasy robotniczej spod jarzma kapitalizmu”, jak i „utworzenie niepodległej rzeczpo-
spolitej demokratycznej”.

7 Towarzystwo Demokratyczne Polskie – jedno z najważniejszych środowisk politycznych Wielkiej 
Emigracji. Przyczyn klęski powstania listopadowego szukało w niechęci szlachty polskiej do reform 
społecznych.

2. „Lokatorzy”, materiał wyborczy 
Polskiej Partii Socjalistycznej (1922 r.), 
Biblioteka Narodowa 

Plakat przygotowany w kampanii 
wyborczej 1922 r. przez warszawski 
oddział PPS skierowany jest do 
lokatorów – najemców mieszkań. 
Lewicowy rząd Jędrzeja 
Moraczewskiego dekretem z dnia 
16 stycznia 1919 r. ustalił ceny wynajmu 
mieszkań na podstawie cen sprzed 
wybuchu I wojny światowej, 
uniemożliwiając tym samym podwyżkę 
cen najmu i mogące być konsekwencją 
podniesienia cen eksmisje. PPS starał się 
przekonać wyborców-lokatorów, że 
ewentualne zwycięstwo prawicy 
przyniesie uwolnienie cen najmu 
i w efekcie możliwość eksmisji na bruk. 
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tycznego swoich obywateli niezależnie od płci, wyznania czy narodowości. Bar-
dzo istotną rolę w programie partii odgrywały kwestie socjalne. PPS postulował 
m.in. zróżnicowanie podatku dochodowego w zależności od wynagrodzenia (tzw. 
podatek progresywny8), wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy, zakaz pracy dla 
dzieci oraz równe płace dla kobiet i mężczyzn. Dla socjalistów ważnym pojęciem 
była kategoria „klasy społecznej”, czyli grupy ludzi wyodrębnionej ze względu 
na swoją pozycję ekonomiczną i rodzaj wykonywanej pracy. Uważali oni, że „klasy 
uciskane” (np. chłopi i robotnicy) powinni zwalczać przywileje „klas panujących” 
(np. burżuazji czy wielkich właścicieli ziemskich).

Wśród polskich socjalistów istniał również nurt nieidentyfikujący się 
z postulatem odzyskania niepodległości. Ludzie, którzy go tworzyli, w przeci-
wieństwie do działaczy PPS uważali, że postulaty zmiany czy wręcz rewolucji 
społecznej należy przedłożyć ponad ideę wolności narodu. Do tego odłamu 
ruchu socjalistycznego należeli przede wszystkim działacze związani z Socjal-
demokracją Królestwa Polskiego i Litwy (m.in. Róża Luksemburg9 i Feliks 
Dzierżyński10).

8 Progresywny podatek dochodowy – podatek płacony od osiąganych (przez jednostkę czy firmę) do-
chodów. Progresja podatkowa polega na tym, że od części dochodu (powyżej pewnej grani-
cy, np. 30 000 zł) pobierany jest wyższy procent podatku.

9 Róża Luksemburg (1871-1919) – jedna z najważniejszych postaci ruchu socjalistycznego, działaczka po-
lityczna w Polskiej Partii Socjalistycznej, Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL), a na-
stępnie, po otrzymaniu niemieckiego obywatelstwa, Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Zamor-
dowana w 1919 r. po powstaniu robotniczym w Niemczech.

10 Feliks Dzierżyński (1877-1926) – działacz polityczny w SDKPiL i frakcji bolszewików w Rosyjskiej So-
cjal-Demokratycznej Partii Robotniczej (SDPrr), po przewrocie bolszewickim twórca aparatu terro-
ru w Rosji Radzieckiej (od 1922 ZSrr).

3. Ignacy Daszyński, autor zdjęcia nieznany 
(1927 r.), Biblioteka Narodowa

Ignacy Daszyński (1866-1936) był jednym 
z najważniejszych działaczy polskiej 
socjaldemokracji, należał do PPSD i PPS. 
W czasie zaborów był posłem do Rady Państwa 
– parlamentu austriackiego. Premier 
Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki 
Polskiej w 1918 r. W II RP piastował funkcje posła, 
wicepremiera i marszałka sejmu.
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Socjaliści przyjęli dwutorowy sposób działania. W zaborze rosyjskim 
(na terenie Królestwa Polskiego) byli partią nielegalną. PPS działała więc 
w  konspiracji m.in. poprzez drukowanie i  rozpowszechnianie nielegalnych 
publikacji, w tym gazet – tzw. „bibuły” (sam Piłsudski w latach 1894-1900 był 
redaktorem naczelnym „Robotnika”11) i organizowanie robotników w fabrykach 
do walki w obronie swoich praw. Od 1904 r., kiedy powstała Organizacja Bojowa 
PPS, aktywność partii przybrała jeszcze bardziej radykalną formę w postaci 
strajków – zwłaszcza w czasie rewolucji 1905 r. (porównaj zeszyt: P. Abryszeń-
ski, „Niepodległość czy socjalizm?”), starć bojówek PPS z siłami carskimi (patrz: 
tekst 2, s. 31), a nawet zamachów na wysoko postawionych urzędników carskich.

Natomiast w zaborze austriackim socjaliści (pod nazwą Polskiej Partii 
Socjalno-Demokratycznej z Ignacym Daszyńskim na czele) działali w spo-
sób całkowicie jawny i legalny. Od roku 1900 PPSD miała stałą reprezenta-
cję w parlamencie – wiedeńskiej Radzie Państwa, a sam Daszyński (patrz: 
ilustracja 3, s. 6) był uznawany za jednego z najaktywniejszych posłów w tej 
izbie. Socjaliści galicyjscy nie kryli, że ich celem jest odbudowa niepodległej 
Polski i współpracowali z PPS zaboru rosyjskiego. Najsłabsze struktury socja-
listyczne istniały w zaborze pruskim.

W czasie i wojny światowej członkowie PPS należeli do tzw. „aktywistów”12, 
a wielu socjalistów walczyło w Legionach Polskich. To członkowie PPS, wraz 
z lewicowym odłamem ruchu ludowego, tworzyli pierwsze rządy ii rP (Igna-
cego Daszyńskiego i Jędrzeja Moraczewskiego).

Ruch narodowy
Kolejnym znaczącym stronnictwem politycznym był ruch narodowy, zwany 
również Narodową Demokracją, a niekiedy także skrótowo „endecją”. Groma-
dził on ludzi przekonanych o tym, że to naród jest najistotniejszą grupą, z którą 
powinien utożsamiać się każdy człowiek, ważniejszą niż klasa społeczna czy 
współwyznawcy tej samej religii (choć z czasem endecy zaczęli zbliżać się 
do utożsamiania polskości z katolicyzmem). Bardzo konkretnie pogląd ten 
wyraził Roman Dmowski (patrz: ilustracja 4, s. 8), przywódca ideowy ruchu, 
pisząc: „jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie”. Dmowski pisał, 

11 Robotnik – pismo polskich socjalistów związanych z PPS wydawane (w trakcie zaborów nielegalnie) 
między innymi w Warszawie, Wilnie i Łodzi. Redaktorami robotnika byli między innymi Józef Pił-
sudski czy późniejszy prezydent ii rP, Stanisław Wojciechowski.

12 Nurt polityczny skupiający zwolenników współpracy z państwami centralnymi w trakcie i wojny 
światowej.
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że w jego pojmowaniu patriotyzmu (a ściślej mówiąc nacjonalizmu) „zmienia 
się całkowicie stosunek jednostki do narodu. Polega on na ścisłym związku 
jednostki ze swym społeczeństwem, na traktowaniu wszystkich jego spraw 
i interesów, jako swoje, bez względu na to, czy osobiście są one nam bliskie”13.

Endecy głosili ideę „egoizmu narodowego”, w myśl którego każdy naród 
musi walczyć o przetrwanie z innymi. Przenosili tym samym na grunt społeczny 
rewolucyjne w tamtym okresie odkrycia z dziedziny nauk przyrodniczych, a kon-
kretnie wnioski wynikające ze stworzonej przez Karola Darwina teorii ewolu-
cji. Za najważniejszego konkurenta dla narodu polskiego Roman Dmowski 
uznawał naród niemiecki i Cesarstwo Niemieckie. Niemcy byli jego zdaniem 
zdecydowanie lepiej zorganizowani i bardziej skuteczni w germanizacji niż 
Rosjanie w rusyfikacji Polaków. Z tego sposobu myślenia brał się wyraźnie 
antyniemiecki charakter endecji. Rywalizacja w trakcie wyborów do Dumy 
Państwowej14, a  także występujące już od lat spory na tle religijnym, 
gospodarczym czy politycznym wywołały konflikt z żydowską ludnością 
zamieszkującą Królestwo Polskie – od tej pory w endecji nasiliły się tendencje 
antysemickie.

Istotną rolę w tworzeniu ruchu odgrywał wydawany przez Dmowskiego 
we Lwowie „Przegląd Wszechpolski”, a następnie „Myśl Polska”, na łamach 
których rozwijano narodowo-demokratyczne idee i prezentowano postulaty 

13 Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, Warszawa 1943, s. 93.
14 Duma Państwowa – niższa izba parlamentu w Cesarstwie Rosyjskim, obradująca w latach 1906-1917. 

Powołanie Dumy było wynikiem kryzysu państwa wynikającego z rewolucji 1905 r. i wojny rosyj-
sko-japońskiej, a  jednocześnie początkiem końca carskiego samodzierżawia (nieskrępowanego 
absolutyzmu).

4. Roman Dmowski, autor zdjęcia nieznany, Narodowe 
Archiwum Cyfrowe 

Roman Dmowski (1864-1939) był ideowym i politycznym 
przywódcą Narodowej Demokracji. W trakcie zaborów 
poseł do Dumy, prezes Komitetu Narodowego Polskiego, 
delegat Polski na konferencję pokojową w Paryżu. W II RP 
piastował funkcję Ministra Spraw Zagranicznych. 
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stronnictwa. Ważna była działalność organizatorska endecji w zakresie 
oświaty (Towarzystwo Oświaty Narodowej), wychowania (Macierz Szkolna) 
i sportu (Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”). Jej przedstawiciele pracowali 
np. wśród robotników, kobiet i duchowieństwa. Liga prowadziła także działal-
ność samopomocową – np. kasy pożyczkowe Towarzystwa Kółek Rolniczych. 
Aktywność tej organizacji była szczególnie rozwinięta w zaborze pruskim 
i skupiała się na walce przeciwko germanizacji polskiej młodzieży oraz eko-
nomicznemu wykluczeniu Polaków.

Legalnym przedstawicielstwem endecji było, utworzone w 1897 roku, 
Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, które miało swoich przedstawicieli 
w austriackiej Radzie Państwa (Stanisław Głąbiński15, reprezentant SnD, 
był nawet austriackim ministrem kolei), a później także w rosyjskiej Dumie 
Państwowej (tu z kolei przewodniczącym Koła Polskiego był Roman Dmow-
ski). W pierwszej dekadzie XX wieku narodowi demokraci wiązali nadzieje 
na poprawę polskiego losu głównie z Cesarstwem Rosyjskim, gdyż twierdzili, 
że tylko pod berłem carskim możliwe jest zjednoczenie wszystkich ziem 
polskich oraz zagwarantowanie im szerokiej autonomii. Stawiało to ende-
cję w poważnej opozycji wobec ruchu socjalistycznego, który był z zasady 
antycarski. Do największej konfrontacji między partiami doszło w czasie 
rewolucji 1905 roku, kiedy Liga Narodowa przybrała postawę lojalistyczną 
wobec cara – wzywała swoich sympatyków do spokoju i zniechęcała do brania 

15 Stanisław Głąbiński (1862-1941) – prawnik i polityk. Poseł do austriackiej Rady Państwa i na sejm 
ii rP. Minister kolei w Cesarstwie Austriackim, a także wyznań religijnych i oświecenia publiczne-
go w ii rP.

5. „Prawicą się żegnasz”, materiał wyborczy ChZJN (1922 r.), 
Biblioteka Narodowa

Plakat ChZJN odwołuje się do gry językowej ze słowem 
„prawica”. Przeciwnicy polityczni – lewica, do której ChZJN 
zalicza właściwie wszystkie partie (w szeregi lewicy 
włączeni są nawet ludowcy) – kojarzeni są wręcz 
z piekielnym potępieniem. Ukazywanie wszystkich 
pozostałych, poza swoją, partii politycznych jako równie 
niebezpiecznych przeciwników było powszechną strategią 
ugrupowań politycznych w wyborach 1922 r. 



Jaki program polityczny dla niepodległej?  12

udziału w wydarzeniach rewolucyjnych (patrz: tekst 3, s. 32). O ile bowiem 
dla socjalistów najistotniejsze było uzyskanie niepodległości Polski, o tyle dla 
endeków przetrwanie narodu polskiego jako całości. Kolejnym polem konfliktu 
z lewicą były kwestie gospodarcze. Narodowi demokraci niechętnie odnosili 
się do postulatów radykalnych zmian społeczno-ekonomicznych, za podstawę 
ładu politycznego uznając prawo własności. Wśród ich zwolenników było wielu 
właścicieli ziemskich.

W czasie i wojny światowej podtrzymujący swoje antyniemieckie nasta-
wienie narodowi demokraci należeli do tzw. „pasywistów”16. Po rewolu-
cji rosyjskiej z  1917 r. rozwinęli jednak działalność na emigracji w  postaci 
Komitetu Narodowego Polskiego17, uznawanego przez zachodnich aliantów 
za oficjalne przedstawicielstwo Polski, który odegrał kluczową rolę w przeko-
nywaniu do „sprawy polskiej” w czasie konferencji pokojowej w Paryżu w latach 
1919-1920.

Ruch ludowy
Trzecim wielkim obozem politycznym, również niejednolitym, był ruch ludowy. 
Jego matecznikiem była Galicja, gdzie już od lat siedemdziesiątych XIX wieku 
pierwsi „ludowcy” prowadzili działalność oświatową czy gospodarczą (niezwy-
kle ważną postacią ruchu był ks. Stanisław Stojałowski18). W 1895 r. na zjeździe 
w Rzeszowie powołano do życia Stronnictwo Ludowe (przekształcone następ-
nie w 1903 roku w Polskie Stronnictwo Ludowe – PSL). Ludowcy, pomimo tego 
że działali legalnie na terenie Cesarstwa Austriackiego, gdzie posiadali zna-
czącą reprezentację w lwowskim Sejmie Krajowym i wiedeńskiej Radzie Pań-
stwa (posłował tam m.in. ich lider, Wincenty Witos19), domagali się w swoim 
programie znaczącego zwiększenia autonomii Polaków w Galicji, a w dłuższej 
perspektywie – niepodległości Polski.

Ruch ludowy walnie przyczynił się do wzrostu świadomości narodowej wśród 
polskich chłopów, którzy jeszcze w połowie XIX stulecia biernie lub niechętnie 

16 Nurt polityczny skupiający zwolenników orientacji prorosyjskiej w trakcie I wojny światowej.
17 Komitet Narodowy Polski – polska organizacja polityczna założona w 1917 r. w Lozannie przez poli-

tyków związanych z  Narodową Demokracją i  konserwatywnym Stronnictwem Polityki Realnej. 
Celem KNP było odtworzenie polskiej państwowości przy pomocy państw Ententy.

18 ks. Stanisław Stojałowski (1845-1911) – duchowny Kościoła katolickiego, jeden z twórców ruchu lu-
dowego, wydawca pism „Wieniec” i „Pszczółka”. Poseł na Sejm Krajowy i parlamentarzysta wiedeń-
skiej Rady Państwa.

19 Wincenty Witos (1874-1945) –  polski polityk, działacz ruchu ludowego, wieloletni prezes PSL 
„Piast”, poseł na Sejm Krajowy, deputowany parlamentu wiedeńskiego (Rady Państwa), w II RP par-
lamentarzysta i trzykrotny premier.
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odnosili się do idei walki o niepodległość, prowadzonej głównie przez szlachec-
kie, a następnie inteligenckie elity. Głównym postulatem ludowców było równo-
uprawnienie wszystkich obywateli pod względem politycznym i ekonomicznym 
w myśl zasady: „Wszelki z narodu jest obywatelem, wszelki obywatel równy 
w prawach i przed urzędami”. Działacze PSL obiecywali, że „nie spoczną 
w walce, aż zniknie na ziemi naszej polityczna niewola i wszelka niespra-
wiedliwość społeczna” (patrz: tekst 1, s. 30).

Stałym elementem programu ludowców była walka o prawa chłopów, czyli 
„należyte ułatwienie parcelacji obszarów dworskich”, które potem zaczęto nazy-
wać reformą rolną. Chodziło o zmianę systemu własności ziemi na wsi, który 
pozostawiła po sobie jeszcze Polska szlachecka. Szacuje się, że w 1921 r. zaled-
wie 0,5% gospodarstw rolnych (należały do wielkich posiadaczy ziemskich) obej-
mowało ok. 37% wszystkich gruntów w Polsce, podczas gdy aż 86,5% właścicieli 
(chłopów) gospodarowało na terenie do 10 hektarów (z czego większość z nich 
w gospodarstwach „karłowatych” poniżej 5 hektarów). Znaczna część mieszkań-
ców wsi w ogóle nie posiadała ziemi (porównaj zeszyt: Z., A. Zakrzewscy, „Kry-
zys i modernizacja. Jaka gospodarka w Niepodle głej?”). Aby zmienić ten stan 
rzeczy, konieczne było przeprowadzenie reformy zakładającej tzw. „parcela-
cję”, czyli podział wielkiej własności. PSL walczył także o darmową edukację 
powszechną w „szkołach ludowych”, finansowanych z pieniędzy publicznych 
czy stworzenie „funduszu krajowego dla ułatwienia i popierania organizacji 
obrony od pożarów”. Ludowcy zabiegali również o to, żeby państwo, w celu 
obrony biedniejszych chłopów przed drożyzną, mogło decydować o cenach 
strategicznych produktów, takich jak np. sól, a także postulowali zniesienie 
podatków od „ilości gruntu, niezbędnej dla utrzymania rodziny”. Ludowcy 

6. Wincenty Witos, autor zdjęcia nieznany (1920 r.), 
Domena Publiczna 
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odwoływali się do patriotyzmu chłopów, jednocześnie walcząc z pozostało-
ściami systemu stanowego (np. ze stałym miejscem w radach szkolnych dla 
właścicieli ziemskich). W sprawach gospodarczych wspierali ruch spółdziel-
czy, propagujący wspólną pracę, inwestycje i podział zysków z rolnictwa.

Ruch ludowy w Galicji z czasem podzielił się na odłam umiarkowany – PSL 
„Piast” (patrz: tekst 7, s. 38), pod przywództwem Wincentego Witosa (patrz: 
ilustracja 6, s. 11) i radykalny (PSL – Lewica – liderem był Jan Stapiński20).

20 Jan Stapiński (1867-1946) – jeden z założycieli i przywódców ruchu ludowego, poseł do austriackiej 
Rady Państwa i na Sejm ii rP. Prezes PSL w latach 1908-1913, a następnie, po rozłamie w PSL 1913 r., pre-
zes PSL – Lewica.

7. Odezwa Polskiej Komisji Likwidacyjnej do młodzieży, Biblioteka Narodowa

Odezwa Polskiej Komisji Likwidacyjnej (tymczasowego organu władzy polskiej na terenie zaboru 
austriackiego, powołanego 31 października 1918 r.) zachęca młodzież do wstępowania do powstającej 
armii polskiej. Potrzeba nowego rekruta dyktowana była koniecznością walki o granice.  
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Ludowcy swoje wpływy budowali również w zaborze rosyjskim. Rozwijały 
się one wokół popularnego warszawskiego tygodnika „Zaranie” oraz licznych 
niewielkich stowarzyszeń, które połączyły siły, tworząc w 1915 roku PSL 
„Wyzwolenie”, które również reprezentowało nurt radykalny (patrz: tekst 
6, s. 37). Główne różnice między stronnictwami ludowymi miały w dużej mierze 
charakter personalny i taktyczny: jedni preferowali sojusze z ugrupowaniami 
prawicowymi, inni z lewicowymi. PSL-Lewica i PSL „Wyzwolenie” w II RP blisko 
współpracowały, zawsze było im bliżej do Polskiej Partii Socjalistycznej niż 
do ugrupowań narodowo-demokratycznych. Natomiast PSL „Piast” w różnych 
okresach współpracował zarówno z lewicą, jak i prawicą.

W kwestiach programowych radykalne stronnictwa ludowe były zwolen-
nikami daleko idącej reformy rolnej – np. natychmiastowej parcelacji ziemi 
i preferowania w trakcie jej przyznawania właścicieli najmniejszych gospo-
darstw, a także wyraźnego rozdziału państwa od Kościoła. „Piast” z kolei 
również uznawał reformę rolną za priorytet, ale zwracał uwagę na potrzebę 
łączenia gospodarstw chłopskich, tak aby skutecznej gospodarować na więk-
szym areale ziemi. PSL „Piast” było uważane za partię chłopów posiadają-
cych większe gospodarstwa, a PSL – Lewica i „Wyzwolenie” szukały poparcia 
w szczególności u chłopów bez ziemi i posiadających gospodarstwa karłowate.

W czasie I wojny światowej działacze ludowi prezentowali postawę „akty-
wistyczną”. Wincenty Witos (jako przewodniczący Polskiej Komisji Likwi-
dacyjnej) odegrał kluczową rolę przy wprowadzaniu polskiej administracji 
w Galicji (patrz: ilustracja 7 s. 12). Członkowie PSL „Wyzwolenie” (jak np. 
Juliusz Poniatowski21) byli żołnierzami Legionów, a następnie wspólnie z PPS 
tworzyli pierwsze rządy ii rP.

W początkach II Rzeczypospolitej
Wszystkie trzy ruchy polityczne odegrały istotną rolę w bezpośrednim dąże-
niu do niepodległości. W pierwszych dwóch miesiącach wolnej Polski to obóz 
socjalistyczny, z częściowym udziałem obozu ludowego, odcisnął najsilniejsze 
piętno na kształcie nowopowstałej ii Rzeczypospolitej, aby następnie ustąpić 
miejsca endecji.

Warto podkreślić, że wszystkie siły polityczne musiały odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości. Polacy nie musieli już dłużej walczyć o własne państwo, ale        

21 Juliusz Poniatowski  (1886-1975)  –  działacz ruchu ludowego związany z  PSL „Wyzwolenie”, poseł 
na Sejm w ii rP, w latach 30. minister rolnictwa i reform rolnych.
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stanęli przed koniecznością jego obrony (konflikty o granice w latach 1918-1921, 
(porównaj zeszyt: P. Szlanta, „W jakich granicach Niepodległa? ”) i organizacji. Teraz 
to Polacy stanowili większość we własnym kraju. Jednakże ponad 30% obywateli 
II RP deklarowało inną narodowość niż polska – około 14% ludności stanowiła mniej-
szość ukraińska, około 8% żydowska, około 4% białoruska, poniżej 3% niemiecka. 
W miastach bardzo dużą część ludności stanowili polscy obywatele żydowskiego 
pochodzenia – w Warszawie prawie jedną trzecią. Południowo-wschodnie tereny 
kraju były w większości zamieszkiwane przez Ukraińców. Stąd stosunek do mniej-
szości narodowych stał się, obok kwestii gospodarczych i społecznych, jedną z klu-
czowych różnic programowych między partiami w II RP. Warto podkreślić, że wśród 
mniejszości funkcjonowały ruchy polityczne dążące do stworzenia własnych 
niepodległych państw, w tym przede wszystkim żydowski ruch syjonistyczny, 
optujący za utworzeniem własnego państwa w Palestynie, czy nacjonalistyczny 
ruch ukraiński, niezadowolony z nieudanej próby stworzenia niepodległej Ukra-
iny po i wojnie światowej.

11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski przejął władzę w Warszawie z rąk Rady 
Regencyjnej, (porównaj zeszyt: P. Abryszeński, „Jaki ustrój dla Niepodległej?”). 
Jednakże już cztery dni wcześniej w Lublinie utworzono Tymczasowy Rząd Ludowy 
Republiki Polskiej, złożony z przedstawicieli ruchu socjalistycznego (z Ignacym 
Daszyńskim w roli premiera) oraz ruchu ludowego (ministrem spraw wewnętrz-
nych został przywódca PSL „Wyzwolenie” Stanisław Thugutt; Wincenty Witos i PSL 
„Piast” odmówili uczestnictwa w rządzie). Rząd ludowy ogłosił radykalny program 
przemian społecznych, twierdząc, że „w gruzy walą się rządy kapitalistów, fabry-
kantów i obszarników (…) lud pracujący dochodzi do władzy” (patrz: tekst 4, s. 33).  

8. Z. Skwirczyński, Karykatura ks. arc. Józefa 
Teodorowicza i Jędrzeja Moraczewskiego, 
„Karykatury sejmowe” nr 1, Warszawa 1920, 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Ksiądz Józef Teodorowicz (1864-1938) był 
arcybiskupem lwowskim obrządku ormiańskiego, 
posłem na Sejm Ustawodawczy, senatorem 
I kadencji, związanym z obozem narodowo-
demokratycznym. Jędrzej Moraczewski 
(1870-1944) był politykiem Polskiej Partii 
Socjalistycznej i pierwszym premierem II RP. 
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W tekście tym widać wyraźnie klasową interpretację rzeczywistości społecznej, 
klasyczną dla socjalistów i, po części, radykalnych ludowców.

Rząd Daszyńskiego przetrwał jednak ledwie kilka dni i oddał się do dyspozycji 
Piłsudskiego, który ogłosił się Tymczasowym Naczelnikiem Państwa i powierzył 
rządy innemu galicyjskiemu socjaliście, Jędrzejowi Moraczewskiemu (patrz: ilu-
stracja 8, s. 14). W skład jego rządu (pierwszego w ii rP urzędującego w War-
szawie) znów weszli przedstawiciele socjalistów, radykalnych ludowców 
z „Wyzwolenia” i umiarkowanych z „Piasta” (choć znów bez Witosa). Udziału 
we władzy odmówili endecy, którzy przeszli do zdecydowanej opozycji. Gabi-
net Moraczewskiego, rządząc przy pomocy dekretów (wybrany w 1919 r. Sejm 
Ustawodawczy musiał zatwierdzić dekrety przy pomocy ustaw), wprowadził 
daleko idące reformy społeczne, takie jak 8-godzinny dzień pracy, zakaz pod-
wyżki czynszów za mieszkania (patrz: ilustracja 2, s. 5), podwyższenie płacy 
nauczycieli czy obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. Rząd Moraczewskiego 
ustanowił również demokratyczną ordynację wyborczą, dzięki której w wybo-
rach do pierwszego sejmu II RP głosować mogli wszyscy pełnoletni mężczyźni 
i kobiety, bez różnicy wykształcenia czy narodowości. Był to wyraz wiary 
polskich socjalistów i radykalnych ludowców w „obywatelską” wizję narodu 
– do którego przynależeć mieli na równych prawach wszyscy obywatele Polski 
bez względu na wyznanie czy narodowość.

W wyniku wyborów najsilniejszą pozycję w sejmie uzyskała Narodowa Demo-
kracja (występująca pod nazwą Związku Ludowo-Narodowego – ZL-N, patrz: 

9. Podlaskie Nowiny Wyborcze nr 8 (1922 r.), Miejska 
Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej

Opis obrazka: „Wiekami całemi orał w chłopa żyd 
i dziedzic (8). W te czasy łączą się z nim komuniści (5) 
i Thuguttowcy (3). Przyjrzyjcie się tej czwórce 
ciemiężycieli ludu polskiego, trzymających lejce od 
rolnika w pocie czoła orzącego czarną ziemię. Pracą jego 
rąk tuczą się Ci, których widzicie na rysunku. Ale oto 
nadbiega ludowiec (1), zacisnął on pięści i niemi odpędzi 
krwiopijców. Niech żyje Polskie Stronnictwo Ludowe”. 

Wyborczy rysunek PSL „Piast” jest kolejnym przykładem 
retoryki stosowanej w kampanii 1922 r. Kolejne postacie 
reprezentują konkretne partie, a przypisane im numery 
odwołują się do list wyborczych.  PSL „Piast” (lista wyborcza 
nr 1) kreuje się na jedynego obrońcę polskich chłopów, 
przeciwko którym występują: dziedzic (Chrześcijański 
Związek Jedności Narodowej – lista nr 8), komuniści 
(Związek Proletariatu Miast i Wsi – komitet wyborczy 
zdelegalizowanej Komunistycznej Partii Robotniczej Polski 
– lista nr 5) i ludowi konkurenci z PSL „Wyzwolenie” – 
Thuguttowcy (lista nr 3).  
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tekst 5, s. 35), odnosząc sukces zwłaszcza w Królestwie Polskim, podczas gdy 
na terenie Galicji największe poparcie uzyskał PSL „Piast”. Lewica (PPS i PSL 
„Wyzwolenie”) uzyskała mniejszą, choć również silną reprezentacje parlamen-
tarną. Wybory (ze względu na konflikty o granice) przeprowadzono pierwot-
nie tylko na terenie Galicji i Królestwa Polskiego, a na ziemiach przyłączanych 
do państwa odbywały się głosowania uzupełniające w późniejszych terminach.

Przez kolejne lata rządy sprawowali przeważnie politycy związani z obo-
zem narodowym (m.in. premierzy Ignacy Paderewski22, Leopold Skulski23 
i Władysław Grabski), co prowadziło do licznych konfliktów z Naczelnikiem 
Piłsudskim, który wystąpił co prawda z PPS, ale do endecji odnosił się przez 
całe życie z wielką niechęcią. Kolejne gabinety nie odwróciły społecznych 
reform swoich poprzedników, jednakże nie szły dalej drogą przemian. Popierający 
je narodowi demokraci zdecydowanie odrzucali „klasową” wizję społeczeństwa 
i opowiadali się m.in. za bezwzględnym poszanowaniem własności prywatnej 
i wspieraniem polskich przedsiębiorców.

Sejm I kadencji
Po zwycięstwie w wojnie polsko-bolszewickiej i uchwaleniu konstytucji 
marcowej, utrwalającej demokrację parlamentarną, w listopadzie 1922 roku 
doszło do kolejnych wyborów do Sejmu i Senatu. Tym razem odbyły się one 
już na terenie całego kraju. Po bardzo brutalnej kampanii wyborczej (patrz: 
ilustracje 1, 2, 5, 9, s. 2, 5, 9, 15), w nowym parlamencie największą siłą znów 
dysponowała Narodowa Demokracja (startująca w sojuszu ze stronnictwami 
chrześcijańsko-demokratycznymi pod nazwą Chrześcijański Związek Jedności 
Narodowej). Nie uzyskała ona jednak większości mandatów (163 na 444 w sej-
mie). Silną reprezentację posiadał PSL „Piast” (70 mandatów) (patrz: ilustracja 
9, s. 15) oraz Blok Mniejszości Narodowych (66 mandatów) (patrz: ilustracja 11, 
s. 17), w którego skład wchodziły partie niemieckie, żydowskie, ukraińskie i biało-
ruskie. Lewica (PSL „Wyzwolenie” – patrz tekst 6, s. 37; i PPS) otrzymała mniejszą 
liczbę mandatów (odpowiednio 49 i 41).

Wyniki wyborów potwierdziły również to, że Narodowa Demokracja domi-
nowała na terenie dawnego zaboru pruskiego – w Wielkopolsce i na Kujawach 

22 Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy, pre-
mier ii rP. Polityczne zaangażowanie Paderewskiego, znanego na całym świecie dzięki występom 
muzycznym, wpłynęło na prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona i przyczyniło się 
do podniesienia „sprawy polskiej” w trakcie i wojny światowej.

23 Leopold Skulski (1877-1940) – inżynier chemik, polityk, minister spraw wewnętrznych i premier ii rP.
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(w Poznaniu otrzymała 75% głosów), ludowcy z „Piasta” nie mieli zaś sobie rów-
nych w Galicji (około połowy głosów w okręgach tarnowskim, nowosądeckim 
czy rzeszowskim). Na wschodzie dominował zaś Blok Mniejszości Narodowych 
(87% głosów w Krzemieńcu). PPS nie zbudowała takiej przewagi w żadnym 
regionie, ale zauważalnie wyższą liczbę głosów otrzymywała w wielkich mia-
stach, w okręgach wyborczych na Śląsku oraz w okolicach Pińska.

10. Mapa Polski z podziałem na 
okręgi wyborcze, obrazująca 
frekwencję w wyborach 1922 r., 
Archiwum Akt Nowych

Na mapie widać wyraźnie 
większą frekwencję 
w województwach zachodnich. 
W wielu okręgach frekwencja 
wyniosła ponad 80, 
a w niektórych nawet 
ponad 90%. W sumie 
frekwencja w wyborach 
wyniosła 67,87%.  

11.  „Wszyscy Żydzi, kobiety 
i mężczyźni”, materiał wyborczy 
Bloku Mniejszości Narodowych 
(1922 r.), Biblioteka Narodowa 

Plakat skierowany do ludność 
żydowskiej (tekst w języku 
polskim i jidysz) zachęcał do 
oddawania głosów na listę 
nr 16 – niegłosowania na inne 
partie żydowskie. Było to 
istotne ze względu na 
promującą większe 
ugrupowania ordynację 
wyborczą z 1922 r. Blok 
Mniejszości Narodowych 
tworzyli Żydzi, Ukraińcy, 
Niemcy i Białorusini. 
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Zgodnie z konstytucją marcową po wyborach Sejm i Senat zebrały się 
wspólnie w celu wyboru prezydenta. Po wielu głosowaniach do ostatniej tury 
przeszedł kandydat największego klubu, Chrześcijańskiego Związku Jedności 
Narodowej, hrabia Maurycy Zamoyski24 oraz kandydat zgłoszony przez PSL 
„Wyzwolenie” – bezpartyjny profesor, inżynier Gabriel Narutowicz (patrz: ilustracja 
12, s. 18), dotychczasowy minister spraw zagranicznych (popierany przez lewicę 
i mniejszości narodowe). W ostatnim głosowaniu decydujący był głos „Piastow-
ców”, którzy w ostatniej chwili uznali, że nie mogą poprzeć Zamoyskiego, który 
był jednym z największych polskich właścicieli ziemskich (zaś PSL „Piast”, jako 
partia chłopska, wspierał przeprowadzenie reformy rolnej). Stosunkiem głosów 
289 do 227 pierwszym Prezydentem II RP wybrany został Gabriel Narutowicz.

Niemal od razu po wyborze ulice Warszawy wypełniły bojówki endeckie, 
protestujące przeciwko wyborowi „żydowskiego prezydenta” (wskazywano, 

24 Maurycy Zamoyski (1871-1939) – polski polityk i dyplomata, wiceprezes knP, minister spraw zagra-
nicznych i ambasador II RP we Francji.

12. Józef Piłsudski i Gabriel Narutowicz, autor zdjęcia nieznany (1922 r.), Narodowe Archiwum Cyfrowe

Na zdjęciu widzimy Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego (1867-1935), z nowo wybranym 
prezydentem, Gabrielem Narutowiczem (1865-1922). Przed 1918 r. Narutowicz przez wiele lat 
mieszkał w Szwajcarii, był profesorem budownictwa na Politechnice w Zurychu. Po odzyskaniu 
niepodległości wrócił do kraju – był ministrem robót publicznych (1920-1922) i spraw zagranicznych 
(1922). Narutowicz został zamordowany 16 grudnia 1922 r., pięć dni po swoim zaprzysiężeniu. 
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że większość głosów „prawdziwych Polaków” otrzymał Zamoyski, a Naruto-
wicza wybrano m.in. dzięki głosom mniejszości żydowskiej) oraz robotnicze 
bojówki PPS broniące wyboru Narutowicza. Kolejny tydzień upłynął pod zna-
kiem starcia politycznego i walki propagandowej. Endecja podkreślała, że „więk-
szość polska”, rozumiana jako większość posłów wyłączając posłów mniejszości 
narodowych (patrz: tekst 8 s. 40), poparła Zamoyskiego, zaś zwolennicy Naruto-
wicza podtrzymywali, że jego wybór zapadł zgodnie z Konstytucją (wedle której 
posłowie mniejszości narodowych mieli takie same prawa jak wszyscy inni). Walka 
przerodziła się w brutalne zajścia uliczne (patrz: ilustracja 13, s. 19). Prezydent, 
jadąc do Sejmu na zaprzysiężenie, został obrzucony śnieżkami. Zwolennicy 
endecji uwięzili w jednej z kamienic posłów socjalistycznych, którym na odsiecz 
przyszli uzbrojeni robotnicy. 11 grudnia 1922 r. na Placu Trzech Krzyży doszło 
do starć z użyciem broni palnej. Wielu uczestników zostało rannych, a jeden 
z robotników, Jan Kałuszewski zginął trafiony kulą w tył głowy.

Tydzień po wyborze, 16 grudnia 1922 r., Gabriel Narutowicz w czasie wizyty 
na wystawie malarstwa w warszawskiej „Zachęcie” padł od kuli zamachowca, 
Eligiusza Niewiadomskiego, sympatyka endecji. Politycy obozu narodowego potę-
pili zamach, lecz odmówili wzięcia za niego odpowiedzialności (słynne stało się 
hasło endeckiego posła Stanisława Strońskiego25 „ciszej nad tą trumną”, wzy-

25 Stanisław Stroński (1882-1955) – romanista, polityk, poseł na Sejm Krajowy i na sejm II RP. Minister 
w rządach emigracyjnych w czasie ii wojny światowej.

13. Kastet, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

Kastet to broń używana w trakcie walki wręcz, nakładana na palce w celu zwiększenia siły ciosu. 
Kastety były popularną bronią w walkach ulicznych dwudziestolecia międzywojennego. Uderzenie 
kastetem mogło prowadzić nawet do śmierci. Obecnie kastety można posiadać jedynie po zezwoleniu 
powiatowego komendanta policji. 
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wające do refleksji nad śmiercią człowieka, ale nie wyciągania z niej wnio-
sków politycznych; patrz: tekst 9, s. 41).

Kampania parlamentarna 1922 r., jak również kryzys wokół wyborów prezy-
denckich doskonale ukazały różnice w sposobie rozumienia pojęcia narodu przez 
ugrupowania prawicowe i lewicowe. O ile te pierwsze, będące pod wpływem 
endecji, wyznawały „etniczną” wizję polskości, według której o przynależności 
do narodu polskiego decydowały przede wszystkim język i religia, o tyle te drugie 
opowiadały się za „państwową” wizją narodu, według której każdy obywatel Rze-
czypospolitej, niezależnie od języka, którym mówił, czy religii, którą wyznawał, 
mógł mieć wpływ na losy wspólnego państwa.

W maju 1923 roku podpisano tak zwany „Pakt Lanckoroński”, w wyniku którego 
powstał rząd koalicyjny Narodowej Demokracji, chadecji i PSL „Piast”, na którego 
czele stanął Wincenty Witos. Rząd opierał swój program o zasadę „większości 
polskiej” i zakładał prowadzenie prawicowej polityki wobec mniejszości naro-
dowych m.in. poprzez uznanie języka polskiego za jedyny język urzędowy oraz 
wprowadzenie ograniczeń w dostępie przedstawicieli mniejszości do studiów 

14. Z. Skwirczyński, Karykatura księdza Eugeniusza Okonia i Kazimierza Lutosławskiego, „Karykatury 
sejmowe” nr 2, Warszawa 1920, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Karykatura ukazuje dwóch księży – posłów, reprezentujących odmienne nurty polityczne. Ks. Okoń 
(1881-1949) był jednym z współtwórców Republiki Tarnobrzeskiej (radykalnie lewicowego tworu 
państwowego powstałego w 1918 r., obiecującego między innymi przyznanie całej ziemi chłopom), 
działaczem lewicy ludowej, propagatorem reformy rolnej. Suspendowany za głoszone poglądy. 
Ks. Lutosławski (1880-1924) był politykiem głoszącym poglądy narodowo-katolickie i antysemickie, 
związanym z Narodową Demokracją, posłem na Sejm Ustawodawczy i Sejm I kadencji. Zdecydowany 
przeciwnik wyboru Gabriela Narutowicza na prezydenta. Jeden z założycieli ruchu harcerskiego na 
ziemiach polskich. 
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wyższych. Zapowiadano także osadnictwo („kolonizację”) polską na Kresach 
Wschodnich. PSL „Piast” odmówił wcześniej rozmów koalicyjnych mających 
na celu sformowanie rządu z lewicą oraz mniejszościami narodowymi. Roz-
ważając przyczyny takiego stanu rzeczy, należy wziąć pod uwagę szok „Pia-
stowców” związany z falą protestów prawicy po wyborze Narutowicza i strach 
przed eskalacją ulicznej przemocy, a także „kulturową” bliskość wielu chłop-
skich i katolickich posłów „Piasta” do endecji. W grudniu 1923 r. rząd Witosa 
upadł w wyniku fatalnej – spowodowanej hiperinflacją – sytuacji gospodarczej 
kraju (porównaj zeszyt: Z., A. Zakrzewscy, „Kryzys i modernizacja. Jaka gospo-
darka w niepodległej?”), a premierem został związany z endecją ekonomista 
Władysław Grabski, który przeprowadził niezbędne reformy (m.in. tworząc 
centralny Bank Polski oraz wymieniając markę polską na złotówkę). Konflikty 
między partiami doprowadziły do upadku jego gabinetu jesienią 1925 roku. 
Po wielomiesięcznym kryzysie rządowym, który nastąpił później, w  maju 
1926 r. marszałek Piłsudski zbrojnie przejął władzę, kończąc okres demokracji 
parlamentarnej w II RP.

Istnienie trzech wielkich ruchów politycznych było w epoce rozbiorów 
i początkach ii rP zjawiskiem naturalnym. Powodowało, że Polacy o różnym 
pochodzeniu społecznym i poglądach politycznych mogli znaleźć swoją repre-
zentację polityczną. Podkreślić też trzeba, że przedstawiciele różnych obozów 
potrafili w chwilach decydujących stanąć ponad podziałami partyjnymi (było tak 
w czasie walki o granice, konferencji pokojowej kończącej I wojnę światową, 
wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. czy kryzysu hiperinflacyjnego w latach 
1923-1925).

Jednakże nad parlamentarną polityką, zwłaszcza po zamordowaniu prezy-
denta Narutowicza, unosiło się odium wzajemnej wrogości – nie było możliwe 
trwałe porozumienie między partiami w celu zagwarantowania stabilnego 
rządu. Przez niecałe 8 lat, od 11 listopada 1918 r. do 14 maja 1926 r., funkcję 
premiera sprawowało dziesięciu polityków, w tym dwóch (Witos i Grabski) 
wielokrotnie. Sytuacja ta doprowadziła do zwątpienia części Polaków w sys-
tem demokracji parlamentarnej i w efekcie utorowała Józefowi Piłsudskiemu 
drogę do władzy, którą ten przejął w wyniku zbrojnego przewrotu.
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WSKAZÓWKI DO DALSZYCH 
POSZUKIWAŃ
•  P. Brykczyński, „Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja 

w międzywojennej Polsce”, Warszawa 2017
•  T. Nałęcz, „Sejm ii rP to awantury i pistolety”: https://wiadomosci.

dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/92930,nalecz-sejm-ii-rp-to-awantury-
i-pistolety.html

•  D. Kałwa, „Styczeń 1919 r. Wybory do i Sejmu ii rP”: https://www.
polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1779060,1,styczen-1919-wybory-
do-i-sejmu-ii-rp.read

•  Audycja radiowa „Zamach na Gabriela Narutowicza – grzech 
pierworodny ii rP”: 
https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1959878,Zamach-
na-Gabriela-Narutowicza-%e2%80%93-grzech-pierworodny-ii-
Rzeczpospolitej

•  Audycja radiowa „Ziemia dla tych co na niej pracują – o reformie rolnej 
w ii rP”: 
https://www.radiokrakow.pl/audycje/pamiec-niepodleglosci-51591/
ziemia-dla-tych-co-na-niej-pracuja-o-reformie-rolnej-w-ii-rp/

15. Z. Skwirczyński, Karykatura Natana 
Loewensteina i Wincentego Witosa, 
„Karykatury sejmowe” nr 2, Warszawa 1920, 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Natan Loewenstein (1859-1929) był 
adwokatem i działaczem politycznym. 
W trakcie zaborów posłował na Sejm 
Krajowy we Lwowie i do wiedeńskiej Rady 
Państwa. W II RP poseł na Sejm 
Ustawodawczy. Był zwolennikiem 
asymilacji Żydów w polskim 
społeczeństwie. Wincenty Witos był jednym 
z najważniejszych działaczy ruchu 
ludowego, wieloletnim przywódcą 
PSL „Piast”. Deputowany na Sejm Krajowy 
i do Rady Państwa, wieloletni poseł 
i trzykrotny premier w II RP.   
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DEBATY

Jest 1 grudnia 1922 roku. Ta izba 
przyjęłaby do realizacji program 
Narodowej Demokracji.

ARGUMETY ZA:

1. Narodowa Demokracja opiera się na zgodnej z duchem 
epoki, etnicznej wizji narodu i przyjmuje słuszną doktrynę 
„większości polskiej”.

Przełom XiX i XX wieku, a następnie i wojna światowa, to czas, w którym 
ujawniła się z pełną mocą, rozbudzona w drugiej połowie XiX wieku, świa-
domość narodów europejskich. Po Traktacie Wersalskim na gruzach wielo-
narodowych imperiów powstało wiele nowych państw zbudowanych wokół 
konkretnych narodów. Na terenie dawnych Austro-Węgier niepodległość 
ogłosiła Czechosłowacja czy Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. 
Na gruzach Cesarstwa Rosyjskiego powstały między innymi Litwa, Łotwa 
i Estonia. Już wcześniej spod władzy Imperium Osmańskiego wyzwoliły 
się Bułgaria i Rumunia. Wszystkie te państwa powstały dzięki „egoizmowi 
narodowemu”, który stoi u podstaw myśli politycznej Narodowej Demokracji. 
To właśnie interesy narodowe okazały się najpotężniejszym motorem działań 
politycznych początku XX wieku. Interesy narodowe zamieszkujących Polskę 
mniejszości (np. niemieckiej, żydowskiej, ukraińskiej) są, przynajmniej czę-
ściowo, sprzeczne z interesami narodu polskiego. Tymczasem jego najważniej-
szym zadaniem, po odzyskaniu niepodległości, jest budowa silnego państwa. 
Nie da się tego uczynić, próbując godzić przy tym sprzeczne interesy różnych 
narodowości. Mniejszościom powinna przysługiwać autonomia regionalna, 
ale o kluczowych dla losów państwa kwestiach powinna rozstrzygać „więk-
szość polska”.
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2. Narodowa Demokracja proponowała realistyczne 
stanowisko w kwestii reform społecznych w duchu 
solidarności społecznej, uwzględniające zarówno postulaty 
robotników i chłopów, jak i właścicieli ziemi i kapitału.

W przeciwieństwie do stronnictw lewicowych i ludowych endecja nie pro-
ponuje radykalnych reform społecznych w zakresie praw robotniczych czy 
reformy rolnej. Chce dbać zarówno o interesy grup słabszych, jak i tych zamoż-
niejszych i najbardziej przedsiębiorczych, od których zależy rozwój kraju. Jest 
to szczególnie istotne w sytuacji państwa biednego, odbudowującego swoją 
gospodarkę po wojnie i latach zaborów. To jedyna słuszna propozycja, która 
zapewni rozwój, jednocześnie nie rozbudzając wrogości między poszczegól-
nymi grupami społecznymi, i przyczyni się do wspólnego dobrobytu. Nic nie 
jest tak groźne, jak szkodzenie najzdolniejszym i najzamożniejszym obywa-
telom państwa poprzez odbieranie im własności czy nadmierne podatki.

3. Narodowa Demokracja była siłą polityczną dysponującą 
największym poparciem społecznym ze wszystkich partii 
politycznych w sejmie.

W wyborach parlamentarnych Chrześcijański Związek Jedności Narodowej, 
w którym największym ugrupowaniem jest tworzony przez endecję Związek 
Ludowo-Narodowy, otrzymał największą liczbę głosów (29%) w wyborach 
do Sejmu i aż 37% mandatów w tej izbie. Choć nie głosowała za nim bez-
względna większość obywateli Polski, to należy uznać, że jej program cieszy 
się zdecydowanie największą popularnością spośród wszystkich ugrupowań. 
Przyjęcie do realizacji programu koalicji, która otrzymała największe popar-
cie, jest najbardziej logiczną interpretacją wyniku wyborczego. Dodatkowo 
przyjęcie takiego kryterium – realizacji programu najsilniejszego ugrupowa-
nia – pozytywnie wpłynie na zaufanie do procesu demokratycznego.

4. Narodowa Demokracja, dzięki swojemu wynikowi 
wyborczemu, mogła osiągnąć większość w sejmie, budując 
koalicję z tylko jedną partią.

Chrześcijański Związek Jedności Narodowej ma na tyle wielu posłów, że może 
rządzić w koalicji z tylko jednym partnerem (np. PSL „Piast”), co ułatwi 
mu realizację swojego programu. Dzięki temu ChZJN nie będzie bowiem musiał 
szukać wielu koalicjantów i decydować się na liczne kompromisy programowe. 
Dla rządzących oznacza to sprawczość i nieskrępowaną wieloma partyjnymi 
układami swobodę działania, dla wyborców zaś – łatwość w ocenie efektów 
pracy pod koniec kadencji.
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ARGUMENTY PRZECIW:

1. Wyznawana przez Narodową Demokrację doktryna 
„egoizmu narodowego” doprowadzi do konfliktów 
narodowościowych.

W tak wieloetnicznym państwie jak II RP, w którym ponad 30% obywateli 
to mniejszości narodowe, nie można realizować interesu tylko jednego 
narodu, do czego prowadzi wyznawana przez endecję doktryna „egoizmu 
narodowego”. Po pierwsze, przedstawicieli mniejszości jest zbyt dużo, aby 
skutecznie prowadzić politykę uwzględniającą wyłącznie interesy polskiego 
narodu – spowoduje to niechybnie konflikty narodowościowe, które osłabią 
spójność dopiero co powstałego państwa, a w konsekwencji mogą dopro-
wadzić do jego rozpadu. Po drugie, polityka „egoizmu narodowego” byłaby 
czymś podobnym do rusyfikacji i germanizacji, której Polacy byli poddani 
pod zaborami. Pokolenia Polaków nie po to przelewały krew i walczyły 
o wolność „naszą i waszą”, aby w odrodzonym, demokratycznym państwie 
nie uwzględniać praw i postulatów mniejszości narodowych. Należy dążyć 
do jak największego rozbudzenia poczucia przynależności obywatelskiej 
u przedstawicieli mniejszości, w szczególności tych niemających własnego 
państwa narodowego (zwłaszcza Ukraińców i Żydów), tak aby czuły się one 
w Polsce jak u siebie. Nie będzie to możliwe, jeżeli wprowadzi się jednocześnie 
w życie doktrynę „egoizmu narodowego” i „polskiej większości”.

2. Program Narodowej Demokracji nie uwzględnia 
konieczności przeprowadzenia szybkich reform społecznych, 
przede wszystkim w interesie robotników i chłopów.

Narodowa Demokracja i inne stronnictwa prawicowe tworzące Chrześcijański 
Związek Jedności Narodowej, w przeciwieństwie do partii lewicowych i centro-
wych, nie rozumieją potrzeby szybkich zmian społecznych, takich jak reforma 
rolna czy poprawa losu robotników. Są one szczególnie potrzebne w Polsce, która 
jest krajem zacofanym, z głębokimi różnicami społecznymi. Bez zdecydowa-
nych działań na rzecz poprawy warunków życia obywateli, którzy doświadczają 
nędzy, państwo nie zdobędzie ich zaufania i będzie przez nich postrzegane jako 
represyjny, sztuczny twór. Zdobycie wdzięczności obywateli pozwoli na ich 
zwiększone uczestnictwo w życiu społecznym, ekonomicznym i kulturalnym. 
Natychmiast należy zatem wprowadzić rozwiązania, takie jak np. powszechne 
ubezpieczenia społeczne, respektowanie prawa pracy, a nawet znacjonalizować 
niektóre zakłady przemysłowe. Konieczne jest również sprawne przeprowadze-
nie reformy rolnej, w tym parcelacja wielkich majątków ziemskich.
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3. Narodowa Demokracja jest największą siłą polityczną 
II RP, ale daleko jej do osiągnięcia większości głosów. 
Realizacja programu endecji zignoruje opinię większości 
wyborców, którzy nie poparli tej partii.

Choć Chrześcijański Związek Jedności Narodowej rzeczywiście uzyskał naj-
większą liczbę głosów, to jednak nie zdobył większości ani wśród wyborców, 
ani wśród posłów. Co więcej, choć cHZJn dysponuje 37% mandatów w sejmie, 
uzyskało tylko 29% głosów w wyborach. Należy też pamiętać, że choć endecja 
jest dominującym elementem tego ugrupowania, tworzą ja także chrześci-
jańscy demokracji. Realizacja wyłącznie programu Narodowej Demokracji 
byłaby więc ignorowaniem tych obywateli, którzy poparli inne ugrupowania 
i którzy stanowią zdecydowaną większość społeczeństwa. To zaś można uznać 
za wypaczenie wyniku wyborczego, co może rzutować na zaufanie obywateli 
do procesu demokratycznego w przyszłości. Dodatkowo niechęć większości 
społeczeństwa do rządu powodować będzie trudności w funkcjonowaniu 
administracji, co jest szczególnie niebezpieczne dla nowo odrodzonego 
państwa.

4. Narodowa Demokracja nie posiada samodzielnej większości, 
więc aby skutecznie rządzić, musi zawiązać rząd koalicyjny 
i w efekcie pójść na daleko idące kompromisy ze swoim 
koalicjantem, co uniemożliwi realizację jej programu.

Dystans programu endecji od propozycji pozostałych partii oznaczać będzie 
znaczące trudności w ustanawianiu kompromisowych stanowisk ideowych, 
niezależnie od wybranego partnera. Negocjacje dotyczące sprawowania wła-
dzy skupią się zatem na podziale stanowisk w państwowych instytucjach. 
W tej sytuacji głównym zmartwieniem rządzących będzie dbanie o kruchą 
większość sejmową i zaspakajanie apetytów koalicjantów, a nie sprawne kie-
rowanie państwem i realizacja programu politycznego.
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Ta izba, jako PSL „Piast”, po wyborach w 1922 r. 
i zamachu na prezydenta Narutowicza starałaby 
się stworzyć rząd z PPS, PSL „Wyzwolenie” 
i mniejszościami narodowymi zamiast z endecją.

ARGUMENTY ZA:

1. PSL „Piast” byłby największą partią w zaproponowanym 
rządzie koalicyjnym. Pozwoliłoby to na wzrost siły 
politycznej partii i decydujący głos w koalicji.

PSL „Piast” otrzymał największą spośród partii w proponowanej koalicji liczbę 
mandatów w Sejmie (70). Co prawda lewica otrzymała ich łącznie więcej, 
jednak trzeba pamiętać, że głosy te rozłożyły się między PPS i PSL „Wyzwole-
nie”. Podobnie Blok Mniejszości Narodowych jest właściwie zbiorem różnych 
partii, reprezentujących odmienne narodowości. Dlatego to PSL „Piast” byłby 
największą formacją tworzącą koalicję i wspólny rząd, dzięki czemu mógłby 
liczyć na stanowisko premiera i ministrów kluczowych resortów. PSL „Piast” 
będzie miał w takim rządzie o wiele silniejszą pozycję niż w koalicji z Chrze-
ścijańskim Związkiem Jedności Narodowej, który dysponuje większą liczbą 
mandatów w sejmie, więc byłby silniejszą stroną koalicji.

2. Koalicja z PSL „Wyzwolenie” i PPS pozwoli na szybkie 
wprowadzenie reformy rolnej, jednej z podstawowych 
kwestii dla PSL „Piast.”

Choć PSL „Piast” i PSL „Wyzwolenie” dzielą niektóre sprawy, to łączy je to, 
że są partiami chłopskimi i najważniejszą dla nich kwestią jest reforma rolna 
– zmiana struktury właścicielskiej ziemi na wsi. Tymczasem endecja jest nie-
chętna reformie rolnej i jeśli się na nią zgodzi, to tylko w okrojonej wersji, za peł-
nym odszkodowaniem dla dawnych właścicieli, co tak naprawdę wstrzyma 
parcelację ziemi. Dlatego koalicja, w której znalazły by się obie te partie, a także 
PPS, z pewnością zwiększyłaby szanse na przeprowadzenie szybkiej i sku-
tecznej reformy. Zyskaliby na niej wszyscy chłopi, czyli główny elektorat PSL 
„Piast”, co po pierwsze, poprawiłoby warunki życia najgorzej sytuowanych, 
a po drugie, dałoby szanse na wzrost poparcia dla partii w kolejnych wyborach. 
Dodatkowo PSL „Piast”, jako największa partia koalicji, mógłby pokazać się jako 
twórca reformy, co pozwoliłyby na odebranie poparcia PSL „Wyzwolenie”.
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3. Zachowanie Narodowej Demokracji po wyborze Gabriela 
Narutowicza na prezydenta powinno być sygnałem do 
izolacji politycznej tej formacji.

Alternatywą dla koalicji z lewicą i mniejszościami jest koalicja z endecją, 
wokół której zbudowany jest ChZJN. Jednakże zachowanie tej partii po wybo-
rze prezydenta Narutowicza (popartego również przez PSL „Piast”) pokazuje, 
że nie jest ona gotowa chodzić na jakiekolwiek kompromisy i jako partner 
koalicyjny mogłaby być dla PSL „Piast” niebezpieczna. Jeżeli reprezentanci 
i zwolennicy tej partii byli gotowi rozpętać zamieszki w Warszawie po legal-
nym wyborze prezydenta, to znaczy że są politycznie niewiarygodni jako 
koalicjanci. Co więcej, wejście w koalicje z endecją będzie sankcjonowaniem 
ich metod politycznych, czyli de facto próby zamachu stanu (niedopuszczanie 
posłów do sejmu na zaprzysiężenie prezydenta, bojkot zaprzysiężenia, bloko-
wanie dojazdu Narutowicza do sejmu). Takie zachowania, zwłaszcza w młodej 
demokracji, powinny być powodem do politycznego bojkotu tej formacji, a nie 
wchodzenia z nią w układy koalicyjne.

4. Koalicja z Blokiem Mniejszości Narodowych pozwoli na 
zbudowanie szerokiego poparcia dla nowo odrodzonego 
państwa polskiego ze strony mniejszości narodowych, które 
stanowią ponad 30% jego mieszkańców.

„Wciągnięcie” mniejszości narodowych do rządu pomogłoby na pewno 
w uspokojeniu napiętej atmosfery między Polakami a Ukraińcami, Żydami, 
Białorusinami czy Niemcami, wynikającej chociażby z dopiero co zakończo-
nych sporów granicznych i sprzyjałoby poparciu, przynajmniej przez część 
z nich, niepodległego państwa polskiego. Takie działanie pokazywałaby, 
że polskie partie są gotowe traktować przedstawicieli mniejszości jako peł-
noprawnych współobywateli, co miałby długofalowe korzyści dla państwa. 
Jednocześnie PSL „Piast” pilnowałby w takim rządzie koalicyjnym interesów 
polskiej większości. Będąc najbardziej „narodowym” z koalicjantów, „Piast” 
byłby wyróżniającą się partią i mógłby liczyć na wzrost swojego elektoratu.
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ARGUMENTY PRZECIW:

1. Koalicja stworzona z czterech bardzo różnorodnych 
podmiotów zakończy się kłótniami i szybkim upadkiem 
rządu, co osłabi pozycję polityczną PSL „Piast”.

Koalicja złożona z kilku podmiotów: PSL „Piast”, PSL „Wyzwolenie”, PPS i Bloku 
Mniejszości byłaby niezwykle niestabilna. Pogodzenie interesów i ambicji 
tylu partii będzie bardzo trudnym i czasochłonnym zadaniem, z którego 
efektów mogą nie być zadowoleni ani politycy, ani ich wyborcy. Z pewnością 
szybko ujawnią się nie dające się pokonać sprzeczności między koalicjan-
tami, co w efekcie mogłoby doprowadzić do upadku rządu. Dla endecji będzie 
to znakomita okazja do popularyzacji narracji o potrzebie narodowego zjed-
noczenia i wprowadzenia przez nią stabilnych rządów. Gdyby tak się stało, 
PSL „Piast”, jako największa partia koalicyjna i jednocześnie najbliższa pro-
gramowo ChZJN, poniosłoby najcięższe konsekwencje tej porażki.

2. Koalicja z lewicą zmusi PSL „Piast” do poparcia 
przynajmniej części z radykalnych postulatów lewicy.

PSL „Piast” nie jest aż tak bardzo radykalne w kwestii np. obrony praw pra-
cowniczych czy świeckości państwa, jak partie lewicy, a w szczególności PPS. 
W przypadku zawarcia koalicji z tą partią byłoby jednak zmuszone do popar-
cia przynajmniej części jej postulatów, co mogłoby doprowadzić do zniechęce-
nia do PSL „Piast” elektoratu wiejskiego. Jeśli PSL nie będzie w stanie zachować 
programowej odrębności od lewicy, utraci jedną ze swoich najbardziej atrak-
cyjnych cech, jaką jest umiar – zachowywanie równego dystansu od wszelkich 
partii skrajnych, a zatem swoje miejsce w centrum sceny politycznej. Lepszą 
alternatywą dla PSL „Piast” jest wejście w koalicję z prawicą. W tym ukła-
dzie „Piast” będzie mniejszym partnerem koalicyjnym – będzie mógł zatem 
wyróżnić się od dominującej prawicy, a w związku z tym że bez niego ChZJN 
nie może sformułować rządu, będzie mógł ukrócić najbardziej radykalne 
postulaty endeków.

3. Narodowa Demokracja jest największą siłą polityczną 
II RP, ale nie jest w stanie rządzić bez PSL „Piast”. Wejście 
w koalicję z endecją da Polsce stabilny rząd z szerokim 
poparciem społecznym. PSL „Piast” jako jedyny możliwy 
koalicjant dla endecji będzie miał silną pozycję w rządzie.

Alternatywą dla koalicji z  lewicą i mniejszościami jest koalicja z ChZJN. 
Co prawda jest on ugrupowaniem silniejszym od PSL „Piast”, jednakże bez 
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niego prawica nie jest w stanie utworzyć rządu (lewica z pewnością nie jest 
zainteresowana współpracą z endecją). Negocjując z endecją PSL „Piast” może 
wywalczyć realizację swoich postulatów. W układzie z jednym partnerem 
koalicyjnym, „Piast” będzie mógł skupić się na obronie interesów swoich 
wyborców, jednocześnie nie obawiając się o stabilność rządu.

4. Koalicja oparta w dużej mierze na poparciu mniejszości 
narodowych będzie nieustannie mierzyła się z zarzutami 
o działanie w interesie mniejszości, a nie „polskiej 
większości”.

Koalicja PSL „Piast” z Blokiem Mniejszości to „woda na młyn” endecji, która 
wówczas przejdzie do opozycji. Można sobie wyobrazić, że będzie ona wówczas 
próbowała przekonać wyborców PSL „Piast”, że w istocie zdradza on interesy 
narodowe, co może doprowadzić do spadku poparcia dla PSL „Piast” wśród 
naturalnego, polskiego elektoratu tej partii, a PSL „Piast” i tak najprawdo-
podobniej nie uzyska poparcia wśród mniejszości narodowych. Tym samym 
poparcie dla partii spadnie, a zatem pogorszy się jej sytuacja polityczna.

WYBÓR ŹRÓDEŁ

Tekst 1. Program Polskiego Stronnictwa Ludowego, Rzeszów 27 lutego 1903 r.

W 1903 r. założone w 1895 r. Stronnictwo Ludowe przekształciło się w Polskie 
Stronnictwo Ludowe. PSL dążył do demokratyzacji życia, emancypacji chłop-
stwa, w tym reformy rolnej, a także podnosił kwestię niepodległości Polski. 
Przed I wojną światową przedstawiciele PSL byli deputowanymi w galicyjskim 
Sejmie Krajowym i wiedeńskiej Radzie Państwa. W 1913 r. doszło do podziału PSL 
na Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast” i Polskie Stronnictwo Ludowe – Lewica.

„Polskie Stronnictwo Ludowe dąży do narodowego, politycznego, eko-
nomicznego i cywilizacyjnego podniesienia ludu i nie spocznie w walce, 
aż zniknie na ziemi naszej, jak długa ona i szeroka, polityczna niewola 
i wszelka niesprawiedliwość społeczna.

Pojęciem lud obejmujemy wszystkie warstwy, zarówno wiejskie, jak 
i miejskie, które zajmują się pracą fizyczną, czy umysłową i pracę uwa-
żają za jedyny tytuł do zasług, praw i obowiązków.
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Lud, w takiem pojęciu, to rdzeń narodu. Temu też polityka, która się 
nie troszczy o warunki bytu warstw ludowych, narodową nie jest. (…)

Dążymy do ugruntowanego na emancypacji politycznej warstw ludo-
wych – usamodzielnienia naszej dzielnicy. Nie posiada ona ustawodaw-
czej i administracyjnej samodzielności, jaka się jej należy ze względu 
na rozległość, zaludnienie, historyczną przeszłość, niemniej ze względu 
na potrzebę i warunki ekonomicznego, oraz społecznego rozwoju. (…)

Szczególną pieczołowitością otaczamy gospodarkę ludową, opierającą się 
na małej posiadłości rolnej i na warsztacie rękodzielniczym.

Losy tej gospodarki na drobnych, ale własnych warsztatach pracy są nam 
bliskie, żywi ona bowiem miliony włościan i rękodzielników. (…)

Dla ludności rolniczej pilną jest sprawą należyte ułatwienie parcelacji 
obszarów dworskich. Zapewni ona korzyści zarówno dobrym rolnikom, 
poszukującym kupna ziemi, jak i właścicielom rozpadającej się średniej 
własności ziemskiej i nieuchronny, konieczny proces rozkładu średniej 
własności uwoli od niezdrowych społecznie zboczeń, od przechodzenia 
ziemi w ręce spekulantów i lichwiarzy, nieraz wrogo usposobionych dla 
interesów kraju i narodu(…)”.

Program Polskiego Stronnictwa Ludowego, Lwów 1903, s. 3-18.

Tekst 2. Odezwa Warszawskiego Komitetu Robotniczego PPS do proletariatu 
Królestwa Polskiego z 28 stycznia 1905 r.

W wyniku negatywnych nastrojów społecznych i przegranej wojny z Japonią 
w 1905 r. w Rosji wybuchła rewolucja. Nastroje antycarskie rozprzestrzeniły się 
również na terytorium Królestwa Polskiego. Dążąca do konfrontacji z caratem 
i zbrojnej walki o niepodległość PPS próbowała wykorzystać tę sytuację do wznie-
cenia robotniczo-niepodległościowego powstania na ziemiach polskich.

„W obroży carskiej do ostatka znękano polski lud pracujący. Dzika prze-
moc policji i żołdactwa zastępuje nam prawo. Niewola zabija nam ducha, 
nędza i ciemnota marnują siły żywotne. Zgraja barbarzyńców i łotrów, 
mianujących się rządem, gnębi nas podwójnie: jarzmem despotyzmu 
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i najazdem. A my żyć chcemy życiem wolnym i własnym, my stać się 
musimy ludem wolnym i samoistnym. (…)

Wolność musimy zdobyć sami przez zwycięskie obalenie caratu, a uchwa-
limy tę wolność we własnym sejmie, wybieranym przez sam lud na zasa-
dzie powszechnego, równego, tajnego i bezpośredniego głosowania.

Z tym hasłem ludowego sejmu polskiego w Warszawie występuje dziś lud 
roboczy przy strajku powszechnym.

Towarzysze!

Chwila jest wielka. W stolicy cara zaczęła się rewolucja. Musimy więc 
powiedzieć sobie: dziś albo nigdy! Przy połączonym szturmie proletariatu 
spróchniały tron carski się nie ostoi. Do dzieła więc! Do czynu rewolucyj-
nego! Pod naciskiem naszych sił niech runie w gruzy carat! Zdobądźmy 
się na ofiary, a zakwitnie nam wolność!

Niech żyje niepodległość!

Niech żyje socjalizm!”.

Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. T. 2, Lata 1864-1918: wybór tekstów 
źródłowych, red. A. Szwarc, R. Turkowski, Pułtusk 1997, s. 238.

Tekst 3. Odezwa Ligi Narodowej, Warszawa 5 lutego 1905 r.

W trakcie rewolucji 1905 r. Narodowa Demokracja wystąpiła przeciwko 
aktywnemu stanowisku PPS. Endecy nie widzieli szans na odzyskanie niepod-
ległości w wyniku walk i zbrojnej, a także bali się społeczno-ekonomicznych 
konsekwencji rewolucji.

„Rodacy!

Przed tygodniem zaledwie Warszawa była widownią wypadków, które 
do głębi wstrząsnęły całą jej ludnością. Przeżyliśmy w stolicy kraju 
chwilę zupełnego rozprężenia życia, gwałtów i krwi przelewu.
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Na ulicach Warszawy toczyła się walka. Kto walczył i o co? (…) Na to pyta-
nie zrazu nikt nie mógł odpowiedzieć. Widziano robotników zmusza-
nych przez innych robotników do zaprzestania pracy; widziano robot-
ników Polaków tamujących życie polskiego miasta: ogładzających je 
przez zatrzymanie dowozu żywności i pracy w piekarniach, usiłują-
cych przeciąć dostarczanie wody lub światła ulicznego, przerywających 
ruch kołowy, komunikację telefoniczną, wydawnictwo gazet polskich; 
widziano tychże robotników walczących z bronią w ręku przeciw poli-
cji i wojsku moskiewskiemu; widziano motłoch uliczny, rabujący bez-
karnie mienie kupców z rozbitych sklepów. W końcu wszystko to zni-
kło i widziano tylko, jak żołdacy moskiewscy polowali wprost po mieście 
na ludzi, mordowali najspokojniejszych przechodniów, strzelali do kobiet. 
(…)

Robotnicy i rzemieślnicy polscy! Kosztem ciężkich ofiar wystąpiliście 
przeciw rządowi, nie wyrządziwszy mu trwalszej szkody, nie zdobyw-
szy nic dla poprawy swego losu, nie zasłużywszy się niczym Ojczyźnie. 
Ulegliście złudzeniu, że dziś czas na rewolucję, padliście ofiarą błędu, 
popełnionego przez ludzi lekkomyślnych, którzy szafują rzeczą najdroż-
szą, bo krwią swych rodaków, bez żadnego wyraźnego celu. Ci ludzie, 
chcąc wami rządzić, budzą w was nieufność do własnych rodaków. (…)

Naród nasz zdobędzie sobie lepszą dolę, nie od razu, ale w szeregu wysił-
ków, i tylko wtedy, gdy dążyć będziemy do niej wszyscy razem, spójni 
wzajemną ufnością, ramię przy ramieniu, zarówno w mozolnej pracy, 
jak w wytrwałej walce codziennej o nasze prawa”.

Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. T. 2, Lata 1864-1918: wybór tekstów 
źródłowych, red. A. Szwarc, R. Turkowski, Pułtusk 1997, s. 239.

Tekst 4. Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, 7 listopada 
1918 r.

Fragment Manifestu Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej 
pod kierownictwem Ignacego Daszyńskiego ogłoszonego 7 listopada 1918 r. 
Manifest wyrażał żądanie utworzenia Polski jako republiki, zapowiadał wolne 
wybory do sejmu dla wszystkich obywateli i postulował głębokie przemiany 
społeczno-ekonomiczne zgodnie z programem socjalistów.
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„(…)Ludu polski! Polski chłopie i robotniku!

Jeżeli chcesz zająć należne ci miejsce w rodzinie wolnych narodów, jeżeli 
chcesz sam być gospodarzem na swojej własnej ziemi, to musisz w swoje 
ręce ująć władzę w Polsce, musisz sam budować gmach niepodległej 
i zjednoczonej Ludowej Rzeczypospolitej Polskiej. (…)

Jako Tymczasowy Rząd Ludowy Polski postanawiamy i ogłaszamy poniż-
sze prawa, obowiązujące cały naród polski od chwili wydania niniejszego 
dekretu:
1)  Państwo polskie, obejmujące sobą wszystkie ziemie, zamieszkałe przez 

lud polski, z własnem wybrzeżem morskiem, stanowić ma po wszystkie 
czasy Polską Republikę Ludową, której pierwszego prezydenta obierze 
Sejm Ustawodawczy;(…)

4)  Sejm Ustawodawczy zwołany będzie przez nas jeszcze w roku bieżą-
cym na podstawie powszechnego bez różnicy płci, równego, bezpośred-
niego, tajnego i proporcyonalnego głosowania. (…)

5)  Z dniem dzisiejszym ogłaszamy w Polsce całkowite polityczne i oby-
watelskie równouprawnienie wszystkich obywateli bez różnicy pocho-
dzenia, wiary i narodowości, wolność sumienia, druku, słowa, zgroma-
dzeń, pochodów, zrzeszeń, związków zawodowych i strajków;

6)  wszystkie w Polsce donacye i majoraty ogłaszamy niniejszem za włas-
ność państwową. Dla przeciwdziałania spekulacyi ziemią będą wydane 
osobne przepisy;

 7)  wszystkie lasy, zarówno prywatne, jak i dawne rządowe, ogłaszamy 
za włas ność państwową (…);

8)  w przemyśle, rzemiosłach i handlu wprowadzamy niniejszym 8-godzinny 
dzień roboczy; (…)

 Na Sejm Ustawodawczy wniesiemy projekty następujących reform 
społecznych:
a)  przymusowe wywłaszczenie i zniesienie wielkiej i średniej własności 

ziemskiej i oddanie jej w ręce ludu pracującego pod kontrolą państwową;
b)  upaństwowienie kopalń, salin, przemysłu naftowego, dróg komunika-

cyjnych, oraz innych działów przemysłu, gdzie się to da odrazu uczynić;
c)  udział robotników w administracyi tych zakładów przemysłowych, 

które nie zostaną odrazu upaństwowione;
d)  prawo o  ochronie pracy, ubezpieczeniu od bezrobocia, chorób 

i na starość;
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e)  konfiskaty kapitałów, powstałych w czasie wojny ze zbrodniczej spe-
kulacyi artykułami pierwszej potrzeby i dostaw dla wojska;

f)  wprowadzenia powszechnego, obowiązkowego i bezpłatnego świec-
kiego nauczania szkolnego.

Polaków, zamieszkałych na ziemiach b. Księstwa Litewskiego, wzywamy, 
aby w braterskiej zgodzie z narodami litewskim i białoruskim dążyli 
do odbudowania państwa litewskiego w dawnych jego historycznych 
granicach. Polaków zaś ze wschodniej Galicyi i na Ukrainie do pokojo-
wego załatwienia kwestyi spornych z narodem ukraińskim, aż do osta-
tecznego ich uregulowania przez miarodajne czynniki obu narodów(…)”.

Kazimierz Kumaniecki, Zbiór najważniejszych dokumentów do powstania 
państwa polskiego, Warszawa - Kraków 1920, s. 127-128.  

Tekst 5. Program Związku Ludowo-Narodowego z 27 października 1919 r.

Fragmenty programu partii założonej przez Narodowych Demokratów 
w 1919 r. – Związku Ludowo-Narodowego. Ideom wyrażonym w tym programie 
endecja pozostała wierna również w kolejnej kampanii wyborczej 1922 roku.

„(…) Zasady wszechpolskie, zasady jedności narodowej bez różnicy dziel-
nic i stanów, podporządkowania interesów klasowych powszechnemu 
dobru narodu, oparcia siły Polski o świadomość narodową i poczucie 
obowiązku wobec Ojczyzny najszerszych warstw ludowych, są równie 
obowiązujące w Polsce niepodległej, jak obowiązywały nas w niewoli. 
I nie przestało być prawdą, że naród swą przyszłość na własnych przede 
wszystkim opierać musi siłach, a pierwszym warunkiem niepodległo-
ści narodu jest jego wewnętrzna spoistość, odporność na obce wpływy 
i samodzielność gospodarcza. Również pozostaje prawdą, że najniebez-
pieczniejszym nieprzyjacielem Polski są Niemcy i że tylko przez Zjed-
noczenie w jedną całość państwową wszystkich ziem, na których lud-
ność polska swą liczbą czy pracą cywilizacyjną trwałe piękno polskości 
wycisnęła, Polska ustali swe stanowisko wśród ościennych państw 
i narodów.

(…) Związek Ludowo-Narodowy całą ku temu kieruje energię, by gra-
nice Polski objęły wszystkie ziemie, na których ludność polska liczbą czy 
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cywilizacją góruje i by Polska miała trwałe oparcie o morze. Odstępowa-
nie jakiejkolwiek z ziem tych innym narodom, by za tę cenę pozyskać ich 
przyjaźń, jest niedopuszczalne.

(…) Domagając się silnego rządu, Związek L-N sprzeciwia się nadmiernemu 
rozszerzaniu zadań państwa i podporządkowaniu jego władzy i kontroli 
całego życia kulturalnego, gospodarczego i społecznego narodu.

(…) Rzeczpospolita musi dążyć do jak największej jednolitości narodowo-
-państwowej. Stuletnie rządy zaborcze wtłoczyły w organizm Polski, szcze-
gólnie na kresach, wiele obcych i wrogich żywiołów. Opanowanie całego 
niemal handlu i przemysłu przez żydów, niemających łączności z naro-
dem, tamuje należyty rozwój polskiego stanu średniego, utrudnia jedność, 
zrozumienie się warstw wykształconych narodu z warstwami ludowemi, 
zaognia niepomiernie wszystkie rozdźwięki społeczne (…) Związek Ludo-
wo-Narodowy pracować będzie wytrwale, by Rzeczpospolita, jako całość, 
miała wyraźnie polski charakter, by wszystkie żywotne siły społecznego, 
gospodarczego i kulturalnego życia narodowego w polskich były rękach.

(…) Ustalenie [równowagi społecznej] uznaje Związek L-N za naczelne 
zadanie reform społecznych. Podstawą ich winna być sprawiedli-
wość społeczna, płynąca z ducha moralności chrześcijańskiej, służyć 
powinny one powszechnemu dobru narodu, (...) podnosić ogólny dobro-
byt, a nie osłabiać wydajności pracy i nie niszczyć źródeł produkcji. (…) 
We wszystkich reformach winny być zachowane zasady prywatnej wła-
sności i wolności gospodarczej.

(…) Opierając wychowanie moralne narodu na religii i uznając za kierow-
nika jego moralnego życia Kościół – Związek L-N domaga się dla Kościoła 
pełnej niezależności i odpowiedniego stanowiska w państwie. Wszystkie 
wyznania cieszyć się winny w Polsce pełną swobodą wiary i obrządku. 
Ludności protestanckiej, która, mimo wiekowego oderwania od Polski 
i usilnej germanizacji, zachowała swą gorącą miłość ojczyzny – zapew-
niona być musi w Rzeczypospolitej gorliwa opieka. Gdy jednak olbrzy-
mia większość narodu polskiego jest katolicką, Związek L-N zastrzega 
dla Kościoła katolickiego stanowisko naczelne (…)”.

Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. T. 3, Lata 1918-1939, Polska niepod-
legła, wybór tekstów źródłowych, red. J. R. Szaflik, Pułtusk 2005.
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Tekst 6. Program PSL „Wyzwolenie” z 6 marca 1921 r.

PSL „Wyzwolenie” powstało w 1915 r. w Królestwie Polskim i było lewicowym 
skrzydłem ruchu ludowego. Przedstawiciele „Wyzwolenia” wchodzili w skład 
rządów Ignacego Daszyńskiego i Jędrzeja Moraczewskiego. W porównaniu z PSL 
„Piast” Wyzwolenie miało w programie postulaty dalej idących przemian spo-
łeczno-gospodarczych, było także bardziej krytyczne wobec katolickiego kleru.

„Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” powstało dla wyzwolenia 
ojczyzny naszej spod przemocy najeźdźców i spod panowania uprzywi-
lejowanego wstecznictwa – stąd jego nazwa. Obecnie głównym celem 
naszego Stronnictwa jest utrwalenie i obrona niezawisłości Polski przez 
zaprowadzenie w niej rządów szczerze ludowych.

(…)Ta ludność niepolska, która wskutek wielkiego pomieszania naro-
dowości na kresach znajdzie się w obrębie państwa polskiego, używać 
winna wszelkiej wolności w rozwoju swojej kultury narodowej i korzy-
stać z możliwie największych ułatwień w szkołach, urzędach i sądach dla 
posługiwania się swoim językiem; tam zaś, gdzie siedzi bardziej zwartą 
masą, winna korzystać z autonomii terytorialnej.

(…)Ani państwo, ani stronnictwa polityczne nie powinny mieszać się 
w sprawy religii, są to bowiem osobiste sprawy sumienia każdego z oby-
wateli. Natomiast duchowieństwo powinno powstrzymać się od wpro-
wadzania polityki do Kościoła, na ambony i do konfesjonału. Gdy ludowi 
trudno jest rozróżniać duchownego, który ma być jego przewodnikiem 
duchowym od duchownego, który jest jego przeciwnikiem politycznym, 
rzeczą najsłuszniejszą jest pozbawienie duchownych prawa obejmowa-
nia godności poselskiej i urzędów samorządowych. Dla uniknięcia prak-
tykowanego dziś zdzierstwa, opłaty za posługi duchowne ustalone być 
winny przez porozumienie rad parafialnych z duchownymi.

(…) W obecnym nowym okresie życia naszego narodu musimy zdobyć 
się na własny program gospodarczy, który państwo, tj. sejm i rząd, opra-
cuje i w życie wprowadzać będzie łącznie z narodem. Obowiązkiem pań-
stwa jest dawać początek przy stwarzaniu nowych gałęzi pracy gospo-
darczej i pomoc przy ich rozwijaniu, poza tym zaś mieć nadzór nad tym, 
aby powstający przemysł zadość czynił potrzebom społeczeństwa. Dbać 
jednak o to będziemy, aby nadzór państwa nie przekraczał niezbędnych 
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granic i nie stawał się uciążliwy, a również aby społeczeństwo nie oglą-
dało się nadmiernie na pomoc i zapoczątkowanie rządowe.

(…) Zważywszy, że jedno z największych bogactw Polski – ukryte pod zie-
mią skarby: nafta, węgiel, żelazo, sól, itp. powinny być własnością całego 
narodu, dążyć będziemy do tego, aby państwo stopniowo przejmowało 
kopalnie w swoje władanie albo oddawało je kooperatywom.

(…) Dla zwiększenia wewnętrznej mocy Polski, podniesienia gospodarczego 
i kulturalnego poziomu bytu wielkiej rzeszy ludności rolnej, dla zapobieże-
nia emigracji, do której zmusza nędza, oraz dla uzdrowienia i podniesienia 
produkcji rolnej w Polsce – konieczne jest przekazanie ziemi w ręce ludu, 
który na niej pracuje. Konieczność ta uznaną została przez sejm w całej 
rozciągłości. Uchwała 10 lipca 1919 r. o zasadach reformy rolnej – to wiel-
kie zwycięstwo idei ludowej – kładzie fundament pod gmach reformy. Rze-
telne tej uchwały wykonanie, wcielenie w życie tych haseł w ciężkiej walce 
ludu zdobytych będzie najpierwszym zadaniem pracy PSL „Wyzwolenie””.

Programy stronnictw ludowych. Zbiór dokumentów, red. S. Lato, W. Stankie-
wicz, Warszawa 1969, s. 181-195.

Tekst 7. Program Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast, 20 Listopada 1921 r.

W ii rP PSL „Piast” utrzymał większość swoich wcześniejszych postulatów. Swój 
program nadal kierował przede wszystkim do ludności chłopskiej, podtrzy-
mując obietnicę reformy rolnej. W tekście uwagę zwracają wymieniane przez 
„Piastowców” zasługi ludu wiejskiego z czasów zaborów i walk o granice ii rP.

„Część I.
Art. 1 (…) PSL skupia pod swym sztandarem polski lud, w pierwszym rzę-
dzie włościański: broni jego interesów, kieruje jego rozwojem, pracuje 
nad jego podniesieniem oświatowym i gospodarczym, dążąc do nadania 
państwu charakteru Rzeczypospolitej ludowej i do jej utrwalenia. (…)

Art. 2 PSL uznaje interes państwa za interes ludu i odwrotnie.
Lud włościański, odzyskawszy w odrodzonej ojczyźnie należne mu 
prawa, dzięki nim i dzięki swojej sile liczebnej stał się podwaliną i pod-
pora państwa, gospodarzem swego kraju.
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Ludu wiejskiego zasługą jest, iż mimo półtorawiekowej niewoli, mimo 
prześladowania i tępienia przez zaborców, naród polski ostał się i odzy-
skał byt niepodległy.

Lud polski, utrzymując wiarę, język i ziemię ojców przez czas niewoli, 
utrzymał polskość. Najdroższy skarb narodu – ziemię – przede wszyst-
kim chłop polski przed zachłannością wrogów ratował, a tym samym 
do uszczuplenia granic ojczyzny nie dopuszczał. W ciągu dwóch pierw-
szych lat po odzyskaniu niepodległości lud polski własną krwią i ofiarami 
niepodległość, ze wszech stron zagrożoną, uratował (…) przez co prawo 
do włodarzenia w Rzeczypospolitej nabył (…).

Art. 4 (…) PSL stoi na stanowisku przestrzegania zasad chrystusowych 
w życiu prywatnym, społecznym i państwowym. Nadużywanie jednak 
religii w sprawach i walkach partyjnych uważa za szkodliwe.

Art. 7 PSL uważa za niemożliwy do utrzymania obecny ustrój rolny Rze-
czypospolitej Polskiej, opierający się na skupieniu wielkich obszarów 
ziemi w rękach poszczególnych jednostek lub instytucji, przy równo-
czesnym istnieniu mas bezrolnych i małorolnych, pozbawionych zupeł-
nie warsztatu pracy lub posiadających tylko karłowate gospodarstwa. 
Zmianę tego chorobliwego i szkodliwego ustroju uważa PSL za koniecz-
ność państwową, narodową, gospodarczą i społeczną.

Część ii.
Art. 6 Stosunek do mniejszości narodowych opiera PSL na zasadach spra-
wiedliwości i zgodnego współżycia. PSL dążyć będzie do ustawodawczego 
zabezpieczenia mniejszościom narodowym w Rzeczypospolitej Polskiej 
pełnego i swobodnego rozwoju kulturalnego i narodowego.

Art. 17 (…) PSL uważa za bezwzględnie konieczne przeprowadzenie jak 
najrychlej parcelacji dóbr martwej ręki i majątków prywatnych; w tym 
celu dążyć będzie także do uproszczenia procedury wywłaszczenia 
tychże obszarów i do usunięcia wszelkich przeszkód natury ustawodaw-
czej, administracyjnej, finansowej i politycznej”.

Programy stronnictw ludowych. Zbiór dokumentów, red. S. Lato, W. Stankie-
wicz, Warszawa 1969, s. 195-208.
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Tekst 8. „Mistyfikacja”, artykuł ks. Kazimierza Lutosławskiego, posła Narodowej 
Demokracji, opublikowany w „Myśli Narodowej” 23.12.1922 roku.

Artykuł ks. Kazimierza Lutosławskiego, opublikowany w narodowo-demo-
kratycznym piśmie „Myśl Narodowa” zaledwie tydzień po morderstwie 
prezydenta Narutowicza, ukazuje reprezentatywny dla obozu endeckiego 
stosunek do mniejszości narodowych. Ks. Lutosławski szczególne zagrożenia 
dla państwa i narodu łączył z mniejszością żydowską, prezentując postawę 
jawnie antysemicką.

„Nieszczęsny zamach morderczy na prezydenta Narutowicza pogrążył 
i tak podniecone nasze życie publiczne w istny atak szału, z którego z bez-
czelną skwapliwością starają się skorzystać wewnętrzni zaborcy: spisek 
masońsko-belwederski, przez żydostwo międzynarodowe politycznie 
prowadzony, ażeby zdrowy instynkt Narodu potworną wprost mistyfi-
kacją zbałamucić.

Co się właściwie stało? Oto do walki o to, kto ma być w Polsce gospoda-
rzem, stanął Naród Polski z jednej strony, a blok mniejszości, pod żydow-
skim przewodem, z drugiej. Polskie narzędzia tej samej siły międzynarodo-
wej – spisek belwedersko-masoński, wystąpił stanowczo do walki przeciw 
Narodowi, chcąc przez wspólne z Żydami i ich podkomendnymi narzuce-
nie Polsce nieznanej osoby Prezydenta,  utwierdzić swoje nad Polską pano-
wanie. I oto piastowcy (…) w tej jasnej, zupełnie jaskrawo wyraźnej walce 
między Narodem a jego dusicielami stanęli na chwilę przeciw Narodowi 
i nagle – aż się sami skutków przelękli – oddali Polskę w niewolę żydowską. 
Nie o osobę nieszczęśliwego kandydata tu chodzi: fakt rozstrzygnięcia jego 
wyboru 103 głosami jawnych wrogów Polski przy 186 polskich pomocni-
kach przeciw 256 Polakom – to jest ta potworność, która stanowi na przy-
szłość o uzależnieniu losów państwa od jego wewnętrznych wrogów.

(…) Nikt nie przeczy, że prezydent został legalnie wybrany, i nikomu ani 
w głowie było tego aktu państwowego i praw prezydenta nie uznawać (…) 
Nie każdy legalny akt jest chwalebny i wolny od zamachu zbrodniczości 
w zakresie moralnym. (…) Trzeba te dwie rzeczy rozróżniać starannie: 
od pisanej konstytucji są ważniejsze i świętsze prawa niepisane, które są 
wyryte w sumieniu uczciwych ludzi i prawych Polaków – i tych pogwał-
cenie, choć według przepisów bezkarne, musi wywoływać w całym Naro-
dzie jeden odruch oburzenia i potępienia”.
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Ks. Kazimierz Lutosławski, Mistyfikacja, w: Gabriel Narutowicz. Prezydent RP 
we wspomnieniach relacjach i dokumentach, red. M.M. Drozdowski, s. 201-203.

Tekst 9. Julian Tuwim, „Pogrzeb prezydenta Narutowicza”, grudzień 1922 r.

Wiersz Juliana Tuwima, poety, któremu w owym czasie blisko było do lewicy 
i obozu piłsudczykowskiego, stanowi swego rodzaju akt oskarżenia wobec 
polityków prawicy. Zdaniem lewicy narodowi demokraci ponosili moralną 
odpowiedzialność za śmierć prezydenta, ze względu na nagonkę na osobę 
Narutowicza oraz kwestionowanie jego wyboru, łącznie z siłową próbą nie-
dopuszczenia do jego zaprzysiężenia.

„Krzyż mieliście na piersi, a brauning w kieszeni, 
Z Bogiem byli w sojuszu, a z mordercą w pakcie, 
Wy, w chichocie zastygli, bladzi, przestraszeni, 
Chodźcie, głupcy, do okien – i patrzcie! i patrzcie! 
Z Belwederu na Zamek, tętnicą Warszawy, 
Alejami, Nowym Światem, Krakowskiem Przedmieściem, 
Idzie kondukt żałobny, krepowy i krwawy: 
Drugi raz Pan Prezydent jest dzisiaj na mieście. 
Zimny, sztywny, zakryty chorągwią i kirem, 
Jedzie Prezydent Martwy a wielki stokrotnie. 
Nie odwracając oczu! Stać i patrzeć, zbiry! 
Tak! Za karki was trzeba trzymać przy tym oknie! 
Przez serce swe na wylot pogrzebem przeszyta, 
Jak Jego pierś kulami, niech widzi stolica 
Twarze wasze, zbrodniarze – i niech was przywita 
Strasznym krzykiem milczenia żałobna ulica”.

Julian Tuwim, Pogrzeb prezydenta Narutowicza, w: Gabriel Narutowicz. Pre-
zydent RP we wspomnieniach relacjach i dokumentach, red. M.M. Drozdow-
ski, s. 221.



Jaki program polityczny dla niepodległej?  44

BIBLIOGRAFIA
P. Brykczyński, Gotowi na przemoc. Mord, antysemityzm i demokracja 

w międzywojennej Polsce, Warszawa 2017.
Gabriel Narutowicz: prezydent RP we wspomnieniach relacjach i dokumentach, 

red. M.M. Drozdowski, Warszawa 2004.
R. Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2014.
Polskie partie i ruchy społeczno-polityczne pierwszej połowy XX wieku, red. K. Przybysz, 

Warszawa 2010.
Programy stronnictw ludowych. Zbiór dokumentów, red. S. Lato, W. Stankiewicz, 

Warszawa 1969.
J. Zdrada, Historia Polski 1795-1914, Warszawa 2005.
Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. T. 2, Lata 1864-1918: wybór tekstów 

źródłowych, red. A. Szwarc, R. Turkowski, Pułtusk 1997.
Źródła do dziejów Polski w XIX i XX wieku. T. 3, Lata 1918-1939, Polska niepodległa: wybór 

tekstów źródłowych, red. J. R. Szaflik, Pułtusk 2005.

O AUTORZE
Stanisław Zakroczymski – prawnik i historyk, doktorant w Szkole Doktorskiej 
Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor wywiadu rzeki 
z profesorem Adamem Strzemboszem „Między prawem i sprawiedliwością” 
(Więź 2017) oraz raportu „Polska samorządów. Silna demokracja, 
skuteczne państwo” (Fundacja Batorego 2019), a także licznych artykułów 
naukowych i popularnonaukowych z dziedziny historii prawa i ustroju, 
prawa administracyjnego i prawa konstytucyjnego. Od 2013 roku związany 
z „Magazynem Kontakt” wydawanym przez Klub Inteligencji Katolickiej 
w Warszawie, zaś od 2014 roku – z Domem Spotkań z Historią, gdzie prowadzi 
warsztaty historyczne dla licealistów.



SPIS TREŚCI
3 WSTĘP
 —
22 WSKAZÓWKI DO DALSZYCH POSZUKIWAŃ
 —
23 DEBATY
 —
23 Jest 1 grudnia 1922 roku. Ta izba przyjęłaby do realizacji program 

Narodowej Demokracji. 
 Argumenty za
 Argumenty przeciw
 —
27 Ta izba, jako PSL „Piast”, po wyborach w 1922 r. i zamachu 

na prezydenta Narutowicza starałaby się stworzyć rząd z PPS, 
PSL „Wyzwolenie” i mniejszościami narodowymi zamiast z endecją.

 Argumenty za
 Argumenty przeciw
 —
30 WYBÓR ŹRÓDEŁ
 —
42 BIBLIOGRAFIA
 —
42 O AUTORZE



© Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

łamanie i oPracowanie graficZne
Ireneusz Mitura

ProJekt graficZny
Type2

konSuLtacJa HiStorycZna
Dr hab. Jan Stanisław Ciechanowski 

reDakcJa i korekta
Szymon Rębowski

ISBN 978-83-63872-22-9
ISBN KOLEKCJI 978-83-63872-10-6

wyDawca
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek
Tel. 22 842 04 25
muzeum@muzeumpilsudski.pl

Partner
Fundacja Polska Debatuje

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022

Publikacja dostępna również w wersji online na stronie www.muzeumpilsudski.pl



ZESZYTY DO DEBAT HISTORYCZNYCH 

—
Jaki program polityczny  
dla Niepodległej?   
StaniSław ZakrocZymSki 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z Fundacją Polska Debatuje, jako 
partnerem, zainicjowali działanie Klubów Debat Historycznych. Ich celem 
jest kształtowanie umiejętności prowadzenia debat, w których tworzeniu 
logicznej argumentacji i jej wymianie towarzyszy otwartość na racje dru-
giej strony oraz szacunek dla dyskutanta. Opracowane przez specjalistów 
zeszyty do debat historycznych stanowią – obok podręcznika – znako-
mite wsparcie w przygotowaniach do debatanckich spotkań i turniejów. 
W każdym znajdą się propozycje dwu debat z rozpisaną argumentacją, 
wprowadzenie do tematu sygnalizowanego tytułem zeszytu oraz mate-
riały źródłowe. W tym roku dotyczą one budowy niepodległego państwa 
polskiego – II Rzeczpospolitej.

—
Istnienie trzech wielkich ruchów politycznych (narodowego, socjalistycz-
nego i ludowego) powodowało, że Polacy o różnym pochodzeniu społecznym 
i poglądach mogli znaleźć swoją reprezentację polityczną. Przedstawiciele 
trzech największych obozów potrafili w chwilach decydujących stanąć po-
nad podziałami partyjnymi (było tak w czasie walki o granice, konferencji 
pokojowej kończącej I wojnę światową, wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. 
czy kryzysu hiperinflacyjnego w latach 1923-1925). Jednakże nad parlamen-
tarną polityką, zwłaszcza po zamordowaniu prezydenta Narutowicza, uno-
siło się odium wzajemnej wrogości – nie było możliwe trwałe porozumienie 
między partiami w celu zagwarantowania stabilnego rządu.

— Stanisław Zakroczymski 


