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„PRZEGLĄD W SZECHPOLSKI” 1922— 1926

Miesięcznik „Przegląd Wszechpolski” był w pierwszych latach Dru
giej Rzeczypospolitej jednym z czołowych pism teoretycznopolitycznych. 
Reprezentował on poglądy nie określonej partii czy organizacji politycz
nej, ale obozu politycznego, jakim była Narodowa Demokracja.

Druga edycja pisma, rozpoczęta w roku 1922, miała nawiązywać w za
łożeniach do serii wychodzącej w latach 1895— 1905. W  tym pierwszym 
okresie „Przegląd” był głównym organem ideologiczno-politycznym Na
rodowej Demokracji, wypełniając zadania zarówno ideowo-twórcze, jak 
i organizatorskie 1. '

Sytuacja panująca w obozie narodowym bezpośrednio po odzyskaniu 
niepodległości —  koncentracja uwagi na bieżącej problematyce politycz
nej, umacnianie dopiero co odrodzonego państwa, walka o władzę oraz 
brak odpowiedniej liczby wykształconych kadr działaczy politycznych, 
budziła duże niezadowolenie przywódców endecji2. Stąd zrodziła się kon
cepcja wznowienia „Przeglądu Wszechpolskiego” , jako pisma zajmują
cego się głównie zagadnieniami ideologii narodowej oraz długofalowych 
kierunków polityki obozu. Wychodzący w latach 1919— 1921 periodyk 
teoretyczny „Przegląd Narodowy” ze względu na dominującą w  nim 
problematykę kulturalną nie spełniał powyższych funkcji.

W  pierwszym numerze „Przeglądu Wszechpolskiego” ze stycznia
1922 r. czytamy m. in.: „Organizacja państwa, uzyskanie granic, walka
o władzę [...] tak pochłonęły energię ludzi i obozów politycznych, że 
zabrakło jej na pogłębienie myśli politycznej w chwili, kiedy właśnie 
go tak potrzeba. Nadto polityka pociągnęła liczne zastępy ludzi nie przy
gotowanych politycznie, a zazwyczaj i ogólnie nie wykształconych, w  my
śleniu nie zaprawionych, moralnie często niewybrednych. W  tych wa
runkach naszemu życiu politycznemu grozi zapanowanie taniego, po-

1 K. H r a b y k ,  Ideologia „Przeglądu Wszechpolskiego” 1895— 1905, Poznań 1937,
s. 1—18. _

2 Zob. R. W a p i ń s k i :  1) Narodowa Demokracja 1893— 1939, Wroclaw 1980, 
s. 225; 2) „Przegląd Wszechpolski” (1895— 1905, 1922— 1926), [w:] Polska myśl poli
tyczna X IX  i X X  w., t. 4: Na warsztatach historyków polskiej myśli politycznej, 
Wrocław 1980.
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wierzchownego frazesu i ordynarnego kłamstwa [...]. Trzeba podjąć pracę 
nad pogłębieniem pojęć o naszym położeniu i o naszych zadaniach, pracę 
zwracającą myśl ludzi współczesnych ku temu, co stanowi istotę polityki 
narodowej w  ogóle i poszczególnych jej zagadnień, a przede wszystkim 
kształcącą pokolenia nowe, przygotowującą Polsce ludzi dorosłych do 
roli, jaka Ojczyźnie naszej dziś przypadła” 3.

Czasopismo przeznaczano więc głównie dla elity umysłowej obozu, 
organizatorów jego życia politycznego oraz bardziej wyrobionych poli
tycznie sympatyków. Będąc pismem elitarnym, „Przegląd Wszechpolski”  
zawierał przede wszystkim materiały posiadające cechy rozpraw poli
tycznych i naukowych.

Do roku 1924 miesięcznik wydawany był w Poznaniu. Pierwszym 
redaktorem naczelnym był Stanisław Kozicki, wieloletni działacz Ligi 
Narodowej, Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, od 1919 r. czło
nek Zarządu Głównego ZLN. Miał on duże doświadczenie redakcyjne 
i publicystyczne. W  latach 1909— 1915 pełnił funkcję redaktora naczel
nego „Gazety Warszawskiej” , wchodził w  skład zespołu redakcyjnego 
po jej wznowieniu w  1918 r. 4 Już w  październiku 1922 r. zastąpił go 
Bohdan Wasiutyński, również doświadczony polityk obozu narodowe
go —  członek L igi Narodowej, w  okresie I wojny światowej działacz 
Zjednoczenia Międzypartyjnego w  Rosji, od 1919 r. członek ZG ZLN. 
Swoją działalność dziennikarską rozpoczął jeszcze w  okresie zaborów 
w  „Przeglądzie Narodowym” . Po odzyskaniu niepodległości publikował 
w  „Gazecie Warszawskiej” . Był również profesorem prawa administra
cyjnego na Uniwersytecie Warszawskim 5. Wzrost zaangażowania Kozic
kiego w działalność Związku Ludowo-Narodowego, głównej parlamen
tarnej formacji politycznej endecji (był kandydatem na posła w  czasie 
wyborów w  1922 r., brał również udział w akcji przedwyborczej, a w
1923 r. został prezesem Zarządu Głównego ZLN), sprawiał, że nie mógł 
pełnić on tych odpowiedzialnych funkcji jednocześnie.

Na początku 1924 r. redakcja „Przeglądu Wszechpolskiego” została 
przeniesiona do Warszawy. Kierownictwo merytoryczne nad pismem ob
jął ponownie Stanisław Kozicki. Zmiany te były związane z tendencją 
do ściślejszego podporządkowania prasy obozu narodowego władzom par
tyjnym, co zostało oficjalnie potwierdzone w uchwałach IV  Kongresu 
ZLN  w  październiku 1924 r . 6 Od numeru listopadowego aż do czerwicą 
1926 r., kiedy zakończono drugą edycję „Przeglądu Wszechpolskiego” , 
redaktorem naczelnym był Stefan Olszewski. Objęcie tej funkcji przez 
Olszewskiego, nie zaliczającego się do czołówki publicystów endeckich, 
można wytłumaczyć podobnie jak i otrzymanie przez niego stanowiska

* Od redakcji „Przegląd Wszechpolski” (dalej: PW ), 1921, nr 1.
4 S: K o z i c k i ,  Pamiętniki, Bibl. P A N  w  Krakowie, sygn. 7849.
5 Materiały do biografii członków LN , Bibl. P A N  w  Krakowie, sygn. 7785, t. 7.
6 Czwarty Kongres Wszechpolski Z L N  26 X  1924, W arszawa 1924.
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kierownika redakcji „Gazety Warszawskiej” . Będąc znanym z lojalności 
wobec kierownictwa obozu, jak i ZLN, zapewniał on ściślejsze powiąza
nie prezentowanej w  pismach problematyki z bieżącą polityką władz 
stronnictwa 7.

Przez cały okres 1922— 1926 miesięcznik zachował ten sam układ 
treści oraz objętość. Każdy numer liczył przeciętnie 60— 70 stron. Ponad 
75% całości treści zajmowały rozprawy i artykuły publicystyczne (do 
4— 5 w numerze). Istotną częścią były również tzw. Uwagi, na które 
składały się 3— 4 komentarze do bieżących wydarzeń. W  piśmie za
mieszczano także omówienia krajowych i zagranicznych publikacji książ
kowych. Recenzje te były przeważnie pretekstem do wyrażenia stosunku 
obozu narodowego wobec innych ugrupowań politycznych w Polsce, 
faktów historycznych oraz wydarzeń mających miejsce za granicą. Nu
mery „Przeglądu Wszechpolskiego” zamykała kronika polityczna, czyli 
kalendarium aktualnych wydarzeń politycznych w Polsce i na świecie.

Wydawcą była Spółka Wydawnicza Warszawska Sadzewicz, Niklewicz 
i S-ka, mająca w  swoim ręku m. in. „Gazetę Warszawską” oraz tygodnik 
„Myśl Narodowa” 8. Przeciętny nakład wynosił 3 tys. egzemplarzy 9.

„Przegląd Wszechpolski” , będąc czasopismem teoretycznym, opierał 
się na licznych współpracownikach —  przeważnie doskonałych publi
cystach, wybitnych znawcach przedmiotu, popularnych w  kręgach zwo
lenników obozu, zapewniających pismu wysoki poziom merytoryczny. 
Jedynymi dziennikarzami zatrudnionymi w redakcji miesięcznika i jed
nocześnie publikującymi w nim swoje prace byli tylko redaktorzy na
czelni.

Nazwiska Kozickiego i Wasiutyńskiego jako autorów prac publi
cystycznych pojawiały się w piśmie bardzo często. Stanisław Kozicki, 
jeden z najwybitniejszych w obozie narodowym specjalistów w  zakresie 
międzynarodowych stosunków politycznych, większość artykułów poświę
cił problematyce polityki zagranicznej państwa polskiego ■— zarówno 
założeniom ogólnym, jak i stosunkom z najważniejszymi partnerami: 
Francją, Niemcami, ZSRR. Wykorzystując swoje liczne wyjazdy do fa
szystowskich Włoch, dokonał dwukrotnie, nie pozbawionej apologetyki, 
oceny sytuacji w  tym kraju 10. W  jednym z artykułów zaprezentował 
ogólne koncepcje obozu w  dziedzinie wewnętrznej polityki gospodar
czej u. Występował również w „Przeglądzie” jako autor wielu cenio-

7 U. J a k u b o w s k a ,  Oblicze ideowo-polityczne „Gazety Warszawskiej” i „War
szawskiego Dziennika Narodowego” w latach 1918— 1939, Warszawa 1984, s. 32.

8 A. P a c z k o w s k i ,  Prasa polska 1918— 1939, Warszawa 1980, s. 35:
9 „Spis Gazet i Czasopism Rzeczypospolitej Polskiej” , roczniki 1922, 1924— 

1925.
lf S. K o z i c k i :  1) Reakcja narodowa we Włoszech, PW 1922, nr 11; 2) Be

nito Mussolini, tamże, 1923, nr 9.
11 S. K o z i c k i ,  Polityka gospodarcza, PW 1924, nr 5.
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nych recenzji książkowych. Dużego znaczenia artykułom Kozickiego, 
obok wysokiego poziomu merytorycznego, nadawała pozycja polityczna 
w  obozie.

Bohdan Wasiutyński specjalizował się przede wszystkim w kwestii 
mniejszości narodowych. W  kilku swoich artykułach snuł rozważania 
na temat zasad ustroju państwowego Polski i walki politycznej o wła
dzę. Ponadto zamieścił dwie prace dotyczące samorządu terytorialnego 12. 
Wasiutyński, podobnie jak Kozicki, napisał też wiele recenzji książko
wych.

Stefan Olszewski był autorem tylko jednego artykułu, poświęconego 
rozwojowi sytuacji politycznej w  Turcji po I wojnie światowej 13, a także 
paru recenzji.

Charakterystyczną cechą grona współpracowników „Przeglądu” był 
mniejszy udział ścisłego kierownictwa Narodowej Demokracji i ZLN  
w publicystyce pisma. We wszystkich pięciu rocznikach drugiej edycji 
można np. znaleźć jedynie cztery wypowiedzi przywódcy ideowego obo
zu narodowego —  Romana Dmowskiego. Tylko jedna z nich bezpośred
nio dotyczyła istotnych problemów polityki państwa polskiego, a miano
wicie stosunku Polski do Rosji i Niemiec u . Dwie wypowiedzi miały cha
rakter ogólnych rozważań na temat rozwoju sytuacji polityczno-gospo
darczej na świecie 1S. Ponadto Dmowski napisał wspomnienie o jednym 
ze współtwórców obozu narodowego —  Janie Ludwiku Popławskim16. 
Należy tu jednak przypomnieć, że okres 1922—-1926 charakteryzował się 
mniej’ aktywną działalnością polityczną i publicystyczną przywódcy Na
rodowej Demokracji. W  piśmie znajdujemy tylko pięć artykułów Stani
sława Głąbińskiego, najpierw prezesa ZG ZLN, a od 1924 r. prezesa 
Rady Naczelnej ZLN. Znacznie częściej ten wybitny działacz i publi
cysta pisał w lwowskim „Słowie Polskim” . Warto tu podkreślić, iż pu
blikacje Głąbińskiego, profesora ekonomii Uniwersytetu Lwowskiego, 
poświęcone problematyce walutowo-finansowej, były wypowiedziami na 
wysokim poziomie fachowym i cieszyły się sporym uznaniem w  kołach 
gospodarczych.

Z grona ścisłego kierownictwa Narodowej Demokracji na łamach 
„Przeglądu” wypowiadali się parokrotnie Jan Zamorski, prezes RN ZLN  
w  latach 1923— 1924, prezes ZG po 1924 r., Jan Załuska —  wiceprezes 
RN oraz znany działacz i dziennikarz z Poznania, wiceprezes Rady Na

12 Zob. m. in. В. W a s i u t y ń s k i :  1) Migracja żydowska i je j skutki, tamże,
1922, nr 2; 2) Dobro państwa a partie klasowe, tamże, nr 10; 3) Samorząd tery
torialny, tamże, 1923, nr 7; 4) Ciągłość polityki państwowej, tamże, 1924, nr 10.

13 S. O l s z e w s k i ,  Kalifat, tamże 1924, nr 5.
14 R. D m o w s k i ,  Zagadnienia główne, tamże 1922, nr 2.
15 R. D m o w s k i :  1) Schyłek imperializmu, tamże 1922, nr 5; 2) Nowe czasy, 

nowe zagadnienia, tamże 1924, nr 1.
16 R. D m o w s k i ,  Jan Ludwik Popławski, tamże 1922, nr 1.
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czelnej od 1924 r. ·—  Marian Seyda 17. Prace tych autorów ukazywały 
się jednak bardzo rzadko i dotyczyły działalności politycznej oraz oświa
towej w  okresie zaborów 18. Dwa artykuły Jana Zamorskiego miały cha
rakter rozważań nad typem psychologicznym Polaka 19.

Z innych przedstawicieli władz ZLN  zamieszczających publikacje 
w „Przeglądzie Wszechpolskim” należy jeszcze wymienić Jerzego Zdzie- 
chowskiego —  wieloletniego członka ZG, posła do Sejmu, ministra skar
bu w  rządzie Skrzyńskiego, który ogłosił w  piśmie dwie prace poświę
cone sytuacji budżetowej 20, a także Joachima Bartoszewicza —  wicepre
zesa Klubu Senackiego ZLN, przed 1918 r. komisarza L igi Narodowej 
na Ukrainę. Dorobek publicystyczny Bartoszewicza w  „Przeglądzie” pre
zentuje się bardzo skromnie. Będąc niekwestionowanym w obozie naro
dowym autorytetem w  sprawie Kresów Wschodnich, Bartoszewicz opu
blikował tylko jeden artykuł z tej dziedziny. Poza tym w  piśmie za
mieszczono jeszcze jedynie dwie jego prace: Politykę interesu narodo
wego, poświęconą założeniom polityki wewnętrznej państwa narodowego, 
oraz O celowej naprawie, dotyczącą reformy ustroju parlamentu. W  obu 
wypowiedziach uwypuklał kwestię mniejszości narodowych, postulując 
ograniczenie ich praw politycznych 21.

Dwa artykuły opracował dla „Przeglądu” Władysław Jabłonowski —  
poseł do Sejmu Ustawodawczego, członek ZG ZLN, kierownik Stron
nictwa Demokratyczno-Narodowego w  czasie okupacji niemieckiej K ró
lestwa Kongresowego. W  swoich pracach omówił pierwsze plany rewi- 
zjonizmu niemieckiego, a także genezę i skutki przewrotu faszystow
skiego we Włoszech na podstawie wrażeń z kilku pobytów w  tym 
kraju 22.

Trzy wypowiedzi opublikował w piśmie Józef Petrycki, członek ZG, 
dziennikarz „Kuriera Poznańskiego” , współpracownik „Gazety Bydgo
skiej” i „Gazety Warszawskiej” . Największy rozgłos przyniósł mu arty
kuł Zachód i Wschód jako zagadnienie polityki polskiej, w którym roz
ważał kwestię głównych kierunków polityki zagranicznej 23.

17 Zob. J. J. T e r e j, Idee, mity, realia. Szkice z dziejów Narodowej Demokracji, 
Warszawa 1971, s. 105, 113.

18 J. Z a ł u s k a ,  Kolo Oświaty Ludowej, PW 1924, nr 3; J. Z a m o r s k i ,  
Praca oświatowa na Podolu Galicyjskim, tamże, nr 9: M. S e y d a ,  W pływ ruchu 
wszechpolskiego na społeczeństwo byłego zaboru pruskiego, tamże, 1922, nr 3.

18 Zob. np. J. Z a m o r s k i ,  Dziejowe przemiany polskiego typu, tamże, 1925, 
nr 2.

20 J. Z d z i e c h o w s k i :  1) Pierwszy budżet Rzeczypospolitej, tamże, 1924, nr 
8; 2) Wykonanie budżetu na rok 1924, tamże, 1925, nr 4.

21 J. B a r t o s z e w i c z :  1) Polityka interesu narodowego, tamże, 1922, nr 5; 
2) O celowej naprawie, tamże, 1924, nr 2.

22 W. J a b ł o n o w s k i :  1) Propaganda niemiecka, tamże, 1922, nr 10; 2) Rewo
lucja faszystowska, tamże, 1925, nr 9.

28 J. P e t r y c k i ,  Zachód i Wschód jako zagadnienie polityki polskiej, tamże,
1923, nr 5. '

6 — K H P P  2/87
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W  „Przeglądzie Wszechpolskim” lat 1922— 1926 można znaleźć tylko 
sześć opracowań takiego wybitnego publicysty, jak Zygmunt Wasilew
ski. Nie wchodził on w skład władz ZLN, ale jego długoletnia działalność 
w Lidze Narodowej oraz autorytet drugiego, po Romanie Dmowskim ideo
loga obozu narodowego skłaniałyby do przypuszczeń, że w  „Przeglądzie” 
pisał dość często. Głównie wypowiadał się jednak na łamach „Gazety 
Warszawskiej” , którą kierował jako redaktor naczelny w latach 1918—  
1925. Swoje wystąpienia w  obu pismach poświęcał najczęściej zagadnie
niu 'psychiki narodowej oraz stosunkowi do polskich tradycji narodo
wych 24. Był także autorem kilku recenzji. -

Czterokrotnie zabrał w miesięczniku głos poseł ZLN  prof. Władysław 
Konopczyński. W  swoich wypowiedziach zajął się problemami etyki 
w  życiu politycznym, stosunkiem obozu narodowego do polskich szkół 
historycznych, a także reformą systemu funkcjonowania polskiego par
lamentu 25.

Nie wszyscy członkowie władz ZLN, jak i całego obozu byli wszakże 
wybitnymi· publicystami, toteż w  porównaniu z pozostałymi współcze
snymi czasopismami endeckimi, jak i poprzednią edycją miesięcznika 
reprezentacja grona przywódczego wypowiadająca się na łamach „Prze
glądu” wyglądała znacznie skromniej. Gremium kierownicze Narodowej 
Demokracji na temat najistotniejszych zagadnień wypowiadało się prze
de wszystkim w  wielkich dziennikach prestiżowych: „Gazecie Warszaw
skiej” , „Kurierze Poznańskim” , „Słowie Polskim” . W  „Przeglądzie 
Wszechpolskim” publikacje przywódców endeckich w stosunkowo ma
łym zakresie sięgały do głównych kwestii ideologiczno-ustr oj owych.

Obok redaktorów naczelnych zasadniczą grupę publicystów zamiesz
czających swoje rozważania w „Przeglądzie” stanowili działacze poli
tyczni zajmujący się głównie pracą dziennikarsko-publicystyczną. Nale
ży tu przede wszystkim wymienić Romana Rybarskiego, Jerzego Drobni- 
ka, Stanisława Szczutowskiego czy Ryszarda Piestrzyńskiego. Publicy
styka każdego z tych autorów charakteryzowała się dużą różnorodnością 
tematyczną. Tak na przykład Roman Rybárski, profesor ekonomii Uni
wersytetu Warszawskiego, przez pewien okres wiceminister skarbu, zaj
mował się nie tylko problematyką gospodarczą, ale również zagadnieniami 
ideologiczno-politycznymi: państwem narodowym, solidaryzmem naro
dowym, krytyką liberalizmu, a także polityką zagraniczną 2б.

24 Zob. m. in. Z. W a s i l e w s k i :  1) Ideał mocy twórczej, tamże, 1922, nr 7; 
2) Automatyzacja i cywilizacja, tamże, 1923, nr 4; 3) Rozbrajanie duchowe narodu, 
tamże, 1924, nr 11; 4) Propoganda epimeteizmu, tamże, 1925, nr 3.

25 W. K o n o p c z y ń s k i :  1) Partyjność i bezpartyjność, tamże, 1922, nr 4;
2) Stronnictwa nasze wobec historii, tamże, 1923, nr 3; 3) Na mocy ustawy, tamże, 
1924, nr 1.

26 Zob. m. in. R. R y b á r s k i :  1) Państwo narodowe i państwo narodowości, 
tamże, 1922, nr 8; 2) Przeszłość i przyszłość liberalizmu, tamże, 1924, nr 10; 3) Za
dania polskiej inteligencji, tamże, 1925, nr 1.
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Jerzy Drobnik, wówczas młody dziennikarz „Kuriera Poznańskiego” , 
wypowiadał się głównie o sytuacji międzynarodowej Polski, a w  szcze
gólności o stosunkach polsko-niemieckich. Wielokrotnie podkreślał wza
jemne uwarunkowania między czynnikiem politycznym a gospodarczym 
w  życiu międzynarodowym. O wszechstronności zainteresowań Drobnika 
świadczy również fakt, iż w  jednym z artykułów zajął się relacjami za
chodzącymi między polityką a sztuką 27.

Stanisław Szczutowski, a także Ryszard Piestrzyński —  wówczas za
stępca redaktora naczelnego „Kuriera Poznańskiego” , zabierali głos w 
sprawach międzynarodowych, jak również interesowali się gospodarczo
-finansowymi potrzebami kraju 28.

Niezależnie od wcześniej wymienionych naukowców, stanowiących 
ścisłą czołówkę działaczy endeckich, z „Przeglądem Wszechpolskim” 
współpracowało liczne grono profesorskie zbliżone do obozu narodowego. 
Autorytatywne wypowiedzi przedstawicieli tej grupy współpracowników 
pisma, z których każdy reprezentował wysoki poziom w  danej dziedzi
nie, cieszyły się dużym zainteresowaniem i renomą nie tylko w środo
wisku Narodowej Demokracji.

W  zagadnieniach polskiego parlamentaryzmu, reformy Konstytucji 
specjalizował się profesor prawa konstytucyjnego Uniwersytetu Poznań
skiego, prezes Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicznego, Antoni Pe- 
retiatkowicz. Profesor prawa międzynarodowego Uniwersytetu Poznań
skiego Bohdan Winiarski skoncentrował się na problemach praw mniej
szości narodowych oraz na stosunkach zagranicznych państwa polskiego, 
głównie w  aspekcie uprawnień międzynarodowych Polski wobec innych 
k ra jów 29. Wewnętrzną i zagraniczną polityką gospodarczą Polski zaj
mował się Edward Taylor, działacz gospodarczy z Poznania, profesor 
ekonomii i skarbowości tamtejszego Uniwersytetu.

Bronisław Bouffał, członek misji dyplomatycznych w  krajach nad
bałtyckich, od 1924 r. profesor KUL, wypowiadał się obszernie na temat 
reformy Konstytucji, postulując szczególnie zwiększenie uprawnień pre
zydenta. Ponadto zajmował się problematyką międzynarodowąso.

Na łamach „Przeglądu” zamieszczono dwie publikacje z zakresu hi
storii literatury polskiej autorstwa tak wybitnego znawcy przedmiotu,

27 Zob. m. in. J. D r o b n i k :  1) Polityka polska wobec gospodarczych dążeń 
polityki międzynarodowej, tamże, 1926, nr 2; 2) Odrodzenie imperializmu niemiec
kiego, tamże, 1925, nr 4; 3) Polityka i sztuka, tamże, nr 11.

23 Zob. m. in. S. S z c z u t o w s k i :  1) Kryzys i reforma walutowa, tamże, nr 
10; 2) Lokarno i Rapallo, tamże, nr 11; R. P i e s t r z y ń s k i :  1) Inflacja, je j obja
wy i środki naprawy, tamże, 1923, nr 4; 2) Zgromadzenie Ligi Narodów, tamże, 1926, 
nr 4.

29 Zob. m. in. В. W i n i a r s k i :  1) Zasada czy przesąd narodowości, tamże,
1922, nr 12; 2) Umowa z Gdańskiem, tamże, nr 1; 3) Tranzyt przez Polskę, tamże, 
nr 3. '

80 B. B o u f f a ł :  1) O wzmocnieniu władzy prezydenta Rzeczypospolitej, tam
że, 1926, nr 3—5; 2) Układy w Lokarno a bezpieczeństwo Polski, tamże, nr 5—6.
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jakim był profesor Ignacy Chrzanowski31. Problemy reformy polskiego 
szkolnictwa poruszał profesor pedagogiki Uniwersytetu Poznańskiego, 
członek władz Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, 
Ludwik Jaxa-Bykowski32.

Z wielu innych współpracowników pisma należy jeszcze wymienić 
literata Ignacego Okszę-Grabowskiego, który poświęcał swoje wystąpie
nia przede wszystkim zagadnieniom ideologii narodowej —  nowoczesne
mu nacjonalizmowi, psychice narodowej Polaków 33; ponadto Lucjana 
Zarzeckiego, działacza oświatowego, autora serii artykułów dotyczących 
problemów narodowego wychowania społeczeństwa, oraz Bogdana Mar
chlewskiego, znanego dziennikarza, redaktora naczelnego „Kuriera Po
znańskiego” z początków lat dwudziestych, który przedstawił postulaty 
w  dziedzinie zadań stojących przed prasą polską w  ówczesnej sytuacji 
państwa polskiego 34.

Podsumowując ten fragment rozważań, należy powiedzieć, iż fakt 
zaangażowania się jako autorów-publicystów licznej grupy wybitnych 
działaczy —  dziennikarzy, a także grona profesorskiego, nadającego pu
blicystyce miesięcznika walor intelektualny, czynił „Przegląd Wszech
polski” ważnym środkiem tworzenia i przekazywania myśli ideologicz- 
no-politycznej obozu.

W  porównaniu z piśmiennictwem teoretycznym Narodowej Demokra
cji sprzed I wojny światowej publicystyka „Przeglądu Wszechpolskiego” 
w większym stopniu zajmowała się kierunkami polityki bieżącej. Było to 
skutkiem dużego zaangażowania się całego obozu narodowego w walce
o władzę w kraju. W  okresie zaborów, w czasie formowania się obozu, 
pismo służyło przede wszystkim wypracowaniu podstaw ideologicznych. 
Po odzyskaniu niepodległości problematyka ta pojawiała się w „Prze
glądzie” w  stosunkowo mniejszym zakresie.

Publicystyka pisma, wyjaśniając najważniejsze pojęcie ideologii na
cjonalistycznej —  pojęcie narodu, w zasadzie tylko przypominała wcześ
niejsze ustalenia. Zakładano, że suma cech zewnętrznych, przyczyn po
wołujących istnienie narodu, jak wspólne pochodzenie, język, rasa, re
ligia, przeszłość i interesy polityczne, ani każda z tych cech oddzielnie 
istoty narodu nie stanowią 35. Istotną treścią tego pojęcia —  utrzymy

81 Zob. np. I. C h r z a n o w s k i ,  O wyjarzmieniu ojczyzny, tamże, 1923, nr 5.
32 Zob. L. J a x a-B y k o w s k i ,  O program i konsekwencję w  szkolnictwie, 

tamże, 1925, nr 7.
33 I. O k s z a-G r a b o w s к i: 1) Rozprawa o umyśle polskim, tamże, 1922, nr

7; 2) Pięć lat państwa polskiego, tamże, 1923, nr 9—10; 3) Założenia nacjonalizmu 
całkowitego, tamże, nr 1.

84 B. M a r c h l e w s k i ,  Prasa polska wobec zadań państwowych, tamże, 1922, 
nr 1.

88 L. Z a r z e c k i ,  O głównych postulatach narodowego wychowania, tamże, 
1924, nr 5.
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wano —  jest dusza narodu. Jeśli naród przestanie żyć w duszach jedno
stek, to przestanie istnieć w ogóle, wiele jednostek może bowiem posiadać 
zewnętrzne, fizyczne cechy danego narodu, ale mimo to mogą być du
chowo związane z innym narodem lub czuć się kosmopolitami36.

W  rozważaniach teoretycznych nie pominięto kwestii konfliktów na
rodowościowych. W  stosunkach międzynarodowych —  pisano —  rządzą 
siła i egoizm narodowy, dlatego istotą procesu dziejowego jest walka 
między narodami, trudniejsza do uniknięcia aniżeli antagonizm kłasowTy 
w obrębie jednego narodu 37.

Więcej miejsca na łamach pisma zajęły rozważania na temat pojęcia 
nacjonalizmu i jego transpozycji na grunt polski. Wyróżniano dwa za
sadnicze pojęcia nacjonalizmu38. Z jednej strony, nacjonalizm trakto
wano jako system etyczny, który ocenia czyny jednostki w  zależności od 
ich zgodności z interesem całego narodu. Staje się on systemepi poli
tycznym, gdy jego zwolennicy „kierując się jego treścią przechodzą do 
czynnej pracy w  życiu zbiorowym” . Nacjonalizm tak pojmowany żąda 
podporządkowania egoizmu prywatnego jednostki najwyższej idei mo
ralnej —  narodowi. Z tego powodu nacjonalizm zajmował negatywne 
stanowisko wobec idei liberalizmu, „dążącego do uniezależnienia jednost
ki od wszelkich zobowiązań wobec zbiorowości” . Za najpełniejszy wyraz 
podporządkowania jednostki interesom zbiorowym uważano pracę dla 
dobra narodu.

Drugie zasadnicze pojęcie nacjonalizmu ujmowano jako „zjawisko 
społeczne polegające na tym, że każde państwo współczesne przedstawia 
się nam jako organizacja jednego narodu, jako państwo narodowe, że 
cechą ogólną państwa współczesnego jest jego narodowy charakter” 39. 
Państwo narodowe, zdaniem publicystów endeckich, to organizacja na
rodu, kierująca się racją stanu swego narodu —  racją narodową. Dla
tego wyżej stawiano ideę narodu nad ideą państwa; państwo stanowi 
potężny środek rozwoju i ekspansji narodu, nie może jednak być naj
wyższą wartością dla zbiorowości ludzkiej, celem samym w  sobie. Źródło 
siły i potęgi państwa ma stanowić idea narodowa.

Zaznaczano, że państwo polskie może kierować się wyłącznie inte
resem narodu, który w nim dominuje, czyli interesem narodu polskiego. 
Odrzucano wszelkie koncepcje federalistyczne i projekty przyznania 
mniejszościom autonomii terytorialnej. Przyjmowano, że tylko narody
o długiej przeszłości historyczno-politycznej (w tym naród polski) mają 
prawo do własnego bytu państwowego, czego np. odmawiano narodom 
ukraińskiemu i białoruskiemu.

u  w . W e h r ,  Nacjonalizm państwa współczesnego, tamże, 1926, nr 5.
87 W. J a b ł o n o w s k i ,  Rewolucja faszystowska.
38 W.  W e h r ,  op. cit.
88 Tamże.
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Zaostrzające się konflikty społeczne w pierwszych latach Drugiej 
Rzeczypospolitej skłoniły publicystów endeckich do szerokiego zajęcia 
się na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego” problemem antagonizmów 
klasowych. Stojąc na gruncie solidaryzmu narodowego, poddano krytyce 
„egoizm stanowy” oraz programy polityczne stronnictw „klasowych” , 
zarówno lewicowych, jak i prawicowych, zarzucając im szerzenie niena
wiści klasowej. Edward Taylor udowadniał, że konflikt klasowy między 
robotnikami a kapitalistami istnieje tylko w krótkim okresie, kiedy „do
brobyt klasy robotniczej zależy od siły, jaką przedstawia robotnik w sto
sunku do przedsiębiorcy, od możności wytargowania większego wynagro
dzenia za pracę” 40. Natomiast w  długim okresie, jego zdaniem, ta sprzecz
ność nie zachodzi —  położenie materialne robotnika zależy od zamożnoś
ci, potencjału gospodarczego społeczeństwa, i w jego interesie powinien 
leżeć odpowiedni przyrost kapitału. Dlatego krytykowano koncepcję wal
ki strajkowej, czy też żądanie wzrostu płac, doprowadzające do uszczerb
ku kapitału. E. Taylor atakował również klasy posiadające za nadmierny 
wyzysk klasy robotniczej, ponieważ w  interesie kapitalistów powinna 
leżeć zamożność robotników. Wtedy ich praca będzie bardziej wydajna, 
powiększając w ten sposób dochody kapitału.

Podobnie zakwestionowano postulaty radykalnych stronnictw ludo
wych zniesienia podatków chłopskich na rzecz państwa, co doprowadzi
łoby do znacznego zubożenia skarbu i w  konsekwencji do załamania 
gospodarki, do zależności politycznej całego narodu polskiego od obcych 
państw. W  efekcie realizacja tego postulatu przyniosłaby negatywne 
skutki również dla klasy chłopskiej41. Krytykowano także brak zro
zumienia ziemiaństwa dla kwestii reformy rolnej, czego efektem był 
wzrost radykalizmu w masach chłopskich 42.

Głosząc hasła solidaryzmu klasowego i narodowego, w istocie bro
niono interesów klas posiadających. Tak np. Roman Rybárski pisał, że
o znaczeniu danej klasy decyduje „nie jej liczebna przewaga, a funkcja, 
którą jest w stanie spełnić w  ramach gospodarstwa narodowego” 43. Rów
nocześnie stwierdzał jednak, że układ klas społecznych nie może być 
stały przez długi czas, ponieważ w różnych okresach różne klasy prze
wodzą całemu narodowi. Początkowo ich ekspansywność powoduje wzrost 
siły narodu, później —  kurczowe trzymanie się u władzy, hamowanie 
przemian społecznych cofają naród w  jego rozwoju. Dlatego w  interesie 
całości narodu polityka państwa narodowego powinna przyspieszać lub 
przeciwstawiać się przeobrażeniom społecznym, przy założeniu że proces 
ten może odbywać się tylko drogą ewolucyjną 44.

40 E. T a y l o r ,  W alka klas czy solidaryzm gospodarczy, PW 1922, nr 11.
41 A. P e r e t i a t k o w i c z ,  Rządy parlamentarne a programy stronnictw poli

tycznych, tamże, 19'22, nr 2. ’
4a J u d e x ,  Rola ziemiaństwa, tamże, 1925, nr 10.
48 R. R y b á r s k i ,  O stronnictwach „gospodarczych”, tamże, 1924, nr 9.
44 R. R y b á r s k i ,  O polityce klasowej i polityce narodowej, tamże, 1923, nr 5.
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W  „Przeglądzie Wszechpolskim” kilkakrotnie podkreślano podobień
stwa ideologiczne między faszyzmem włoskim a Narodową Demokracją. 
Powoływano się przy tym na podobieństwo podstawowych założeń ideo
logii nacjonalistycznej propagowanej w  Polsce przez Narodową Demo
krację i tej, na której oparł swój program narodowy faszyzm włoski, 
jak antykomunizm, antyindywidualizm, ograniczenie wolności jednostki 
na rzecz interesów narodu i państwa, powoływanie się na tradycje na
rodowe.

Władysław Jabłonowski zaznaczał, że ruch faszystowski uznał za 
swoją włoską ideologię narodową i dał jej czynne poparcie mas: „Ideo
logia nacjonalizmu dała faszyzmowi myśli przewodnie, podstawy pro
gramu narodowego, faszyzm zaś tchnął w  nacjonalizm ducha wiary
i poświęcenia, ogień uczuć patriotycznych [...] a także dał mu zastęp 
realizatorów jego programu” 45. Przewrót faszystowski określił jako re
wolucję narodową, która zwyciężyła rewolucję klasową i demokratycz- 
no-liberalną, przeciwstawiając prawom klas i jednostek prawa i interesy 
całego narodu. S. Kozicki natomiast pisał, że zwycięstwo ruchu faszy
stowskiego oznacza początek nowego okresu w  dziejach Europy 46.

Przytoczone wyżej treści ideologiczne występowały w publicystyce 
„Przeglądu Wszechpolskiego” przeważnie jako podbudowa teoretyczna 
szczegółowych rozwiązań politycznych zarówno w dziedzinie prawno
ustrojowej, społeczno-gospodarczej, jak i stosunków z zagranicą.

W  ciągu całego okresu 1922— 1926 publicyści pisma często poddawali 
krytycznej analizie wady ustroju władzy politycznej Drugiej Rzeczypo
spolitej, postulując przeprowadzenie zasadniczej reformy Konstytucji 
w celu „nadania Polsce mądrych, trwałych i silnych rządów” 47. Za naj
ważniejszą przyczynę uniemożliwiającą utworzenie takiego rządu uwa
żano rozbicie polityczne w parlamencie na wiele ugrupowań partyjnych, 
z których żadne nie posiadało bezwzględnej przewagi mandatów. Stąd 
wynikały trudności w  tworzeniu kolejnych gabinetów. Kompromisy mię
dzy różnymi stronnictwami, na których opierały się kolejne rządy, oka
zywały się nietrwałe. Poza tym rząd, zmuszony zajmować się głównie 
sprawami bieżącymi w  celu realizacji interesów tworzących go ugrupo
wań, zaniedbywał prowadzenie długofalowej, o perspektywicznych ce
lach polityki. Wskazywano także na wzrost roli Bloku Mniejszości Na
rodowych. W  warunkach rozbicia politycznego stronnictw polskich partie 
mniejszości uzyskiwały konkretne korzyści kosztem interesów narodu 
polskiego.

Głosy dotyczące konieczności reformy Konstytucji podnoszono szcze
gólnie po upadku rządu większości narodowej ·— rządu Chjeno-Piasta 
pod koniec 1923 r. Kilka artykułów poświęconych tej kwestii ukazało

i5 W.  J a b ł o n o w s k i ,  Rewolucja faszystowska.
4t S. K o z i c k i ,  Benito Mussolini.
47 J. B a r t o s z e w i c z ,  O celowej naprawie.
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się w  okresie przed IV  Kongresem ZLN, który odbył się w październiku
1924 r., oraz przed posiedzeniem Rady Naczelnej ZLN  w  styczniu 1925 r. 
Oba gremia kierownicze partii przyjęły wówczas uchwały w sprawie 
zmiaijy Konstytucji48. -

Zasadniczym punktem zmian miała być reforma ordynacji wybor
czej, która zapewniałaby zwiększenie reprezentacji polskiej w parla
mencie. Postulowano wprowadzenie terytorialnego zróżnicowania syste
mu wyborczego. Aby zwiększyć szanse zdobycia mandatów przez Pola
ków z województw wschodnich, proponowano utrzymać tam system 
proporcjonalny, zapewniający reprezentację prawie wszystkich frakcji 
wyborczych. Ponadto wysunięto projekt redukcji liczby posłów z tych 
okręgów o połowę.

Postulowano również utworzenie w województwach zachodnich i cen
tralnych małych okręgów jednomandatowych z zasadą absolutnej więk
szości głosów lub okręgów dwu-, trzymandatowych z zachowaniem za
sady proporcjonalności. Realizacja tej propozycji umożliwiałaby zdobycie 
mandatów wyłącznie przez większe stronnictwa polskie, przede wszyst
kim przez Blok Chjeny z ZLN  na czele, mający w Polsce etnograficznej 
największe wpływy.

Przyczynę trudności w  utworzeniu trwałego rządu widziano również 
w  zbyt dużych prerogatywach Sejmu w  stosunku do dwóch pozostałych 
najwyższych organów władzy państwowej —  prezydenta i Senatu. Dla
tego opowiadano się za stworzeniem przeciwwagi dla uprawnień Sejmu 
przez zwiększenie zakresu władzy ustawodawczej i wykonawczej izby 
wyższej parlamentu oraz prezydenta 49. W  dyskusji nad reformą ustroju 
politycznego Antoni Peretiatkowicz postulował również powołanie T ry
bunału Konstytucyjnego i Rady Stanu 50.

Omawiając koncepcje ustrojowe, analizowano również rozwiązania 
zagraniczne. Z największym zainteresowaniem przedstawiano zmiany 
systemu politycznego we Włoszech ■—■ głównie reformę ordynacji w y
borczej oraz ustrój korporacyjny. Należy jednak stwierdzić, iż mimo 
dużego zafascynowania „rewolucją narodową” we Włoszech oraz trak
towania łatwego zwycięstwa faszystów przede wszystkim jako skutku 
wielkiego kryzysu zasad rządów parlamentarnych nie wysuwano sugestii 
powtórzenia drogi do zdobycia władzy, jaką obrał Mussolini. Na ówcze
snym etapie ewolucji ideowo-połitycznej obóz narodowy stał na gruncie 
rządów parlamentarnych. W  samym ZLN  do działalności parlamentarnej 
przywiązywano mniejsze znaczenie. Z tego powodu szerzej zajęto się

48 Zob. T. G l u z i ń s k i ,  Proporcjonalność czy okręgi jednomandatowe, tamże,
1924, nr 3; A. P e r e t i a t k o w i c z ,  Rewizja konstytucji polskiej i ordynacji wy
borczej, tamże, 1925, nr 1.

48 B. B o u f f a ł ,  O wzmocnieniu władzy prezydenta Rzeczypospolitej.
50 A. P e r e t i a t k  ow i с z, Luka w konstytucji polskiej, PW 1923, nr 7.
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zmianami w ordynacji wyborczej 51. W  faszystowskich Włoszech stron
nictwo, które w wyborach do parlamentu otrzymało względną większość 
głosów, automatycznie uzyskiwało dwie trzecie wszystkich mandatów, 
w wyniku czego o składzie rządu decydować mogły tylko największe 
partie. W  takiej sytuacji —  podkreślano —  powołanie gabinetu nie było 
efektem zakulisowych zabiegów i intryg, a jego bieżąca i długofalowa 
polityka nie była krępowana kompromisem ugrupowań parlamentarnych. 
System taki zapewniał pełnię władzy faszystom. Zaznaczano, że dzięki 
temu rząd faszystowski umocnił autorytet władzy państwowej oraz 
zwiększył znaczenie Włoch na arenie międzynarodowej.

Ryszard Piestrzyński proponował skorzystanie na gruncie polskim 
z założeń włoskiego ustroju korporacyjnego 52. Opowiadał się on za za
kładaniem specjalnych rad, na forum których swoje interesy społeczno
-ekonomiczne prezentowałyby korporacje wszystkich klas i warstw spo
łecznych zaangażowanych w procesy gospodarcze —  zarówno właści
cieli, jak i pracowników najemnych. Ustrój taki miał zapewnić, w prze
konaniu autora, podporządkowanie interesów klasowych interesom na- 
rodowo-państwo wym .

Podnosząc problemy gospodarcze kraju, „Przegląd Wszechpolski” 
omawiał zarówno kwestie teoretyczne, długofalowe zadania polityki go
spodarczej, jak również sprawy bieżące. W  tym czasie pismo urosło do 
rangi głównego przekaźnika poglądów obozu narodowego w  sprawach 
gospodarczych. Eksponowano szczególnie wzrost znaczenia czynnika eko
nomicznego w  życiu narodów, uznając niezależność gospodarczą za jeden 
z warunków suwerenności państwa narodowego. S. Kozicki zwrócił uwa
gę na aspekt bezpieczeństwa ekonomicznego, które zapewnić mogło osiąg
nięcie względnej samowystarczalności gospodarczej, niezbędnej w wa
runkach ciągłego zagrożenia granic i możliwości konfliktu zbrojnego 
z sąsiadami53.

Niezależność ekonomiczną pozwoliłby osiągnąć rozwój własnego prze
mysłu i umocnienie rodzimego kapitału kosztem zmniejszenia udziału 
obcych narodowości w  potencjale gospodarczym k ra ju 5i. Za fundament 
systemu społeczno-ekonomicznego uważano własność prywatną, sprze
ciwiając się zbyt dużej ingerencji państwa w gospodarkę. Zdaniem S. K o
zickiego, wystarczającymi narzędziami oddziaływania państwa są instru
menty finansowe. Większą interwencję czynników państwowych apro
bował on tylko w  niektórych przypadkach, jak sytuacje konfliktowe 
z zagranicą, głęboki kryzys ekonomiczny. Warto tu dodać, że w piśmie 
wielokrotnie wskazywano na opłakane skutki funkcjonowania przedsię

61 A. P e r e t i a t k o w i c z ,  Reforma wyborcza Mussoliniego, tamże, 1924, nr 4.
52 R. P i e s t r z y ń s k i ,  O reprezentację interesów gospodarczych, tamże, 1S24,

nr 12. .
58 S. K o z i c k i ,  Polityka gospodarcza.
61 E. T a y l o r ,  Przyszłość gospodarcza Polski, tamże, 1922, nr 1.
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biorstw państwowych, starając się udowodnić słuszność powyższej te
zy 55. Przyjmowano, że umocnienie własnego kapitału można osiągnąć 
przede wszystkim przez zmniejszenie obciążenia klas posiadających kosz
tami tego rozwoju, a więc w  wyniku ograniczenia tempa wzrostu płac, 
zwiększenia czasu pracy do 10 godzin, obniżenia podatków, redukcji czę
ści świadczeń społecznych 56. Podkreślano np., że wysokie podatki utrud
niają normalną akumulację kapitału, zniechęcając producentów do in
westowania, i w ten sposób przyczyniają się do ograniczania produkcji, 
a tym samym do wzrostu bezrobocia 57.

Wyrażano pogląd, że poprawa sytuacji gospodarczej kraju zależy też 
od przyciągnięcia kapitału obcego —  zarówno w  formie inwestycji, jak
i pożyczki finansowej. Wysunięto propozycję udzielania poparcia kapi
talistom z krajów mających zbieżne interesy polityczne z państwem pol
skim, ponieważ „wciągnięcie takich kapitałów w  orbitę polskich inte
resów gospodarczych może jedynie ułatwić urzeczywistnienie naszych 
zadań politycznych” 58. Opowiadano się przede wszystkim za zachęcaniem 
do inwestowania w Polsce kapitalistów francuskich. Tak samo ważnym 
zadaniem w tym zakresie miało być zapobieganie przenikaniu kapita
łów niepożądanych —  głównie infiltracji kapitału niemieckiego. Postulo
wano także, aby wynegocjowane pożyczki miały charakter „czysto gos
podarczy” , w celu niedopuszczenia do uzależnienia politycznego od kre
dytodawców 59.

Korzystając z pomocy wybitnych autorytetów naukowych, pismo za
jęło się szeroko stosunkami wałutowo-finansowymi. Problemami domi
nującymi w  publicystyce były reforma walutowa i konsekwencje in
flacji pieniądza. W  dziedzinie reformy walutowej proponowano kilka 
rozwiązań 60, ale generalnie opowiadano się za wprowadzeniem odrębnej 
waluty polskiej, o wartości opartej na zasobach krajowych, aby możli
wie w  jak największym stopniu uniezależnić się od fluktuacji kursów 
giełdowych innych walut.

W głośnym artykule Finanse i waluta w Polsce Stanisław Głąbiński 
pisał, iż ze względów politycznych i handlowych najlepszym rozwiązaniem 
w  przyszłości byłaby wspólna waluta z Rosją radziecką i innymi krajami 
sąsiednimi, z wyjątkiem Niemiec. Stanowiłaby ona przeciwwagę wobec 
walut krajów zachodnich i przyczyniłaby się do wzrostu samodzielności 
gospodarczej państw Europy środkowo-wschodniej.

65 Zob. S. S a m u l s k i :  1) Naprawa stosunków gospodarczych w Polsce, tam
że, 1924, nr 7; 2) Oszczędności, tamże, 1925, nr 12.

60 S. S a m u l s k i ,  Naprawa stosunków gospodarczych w  Polsce.
07 S. S z c z u t o w s k i ,  Nowe stadium sanacji, P W  1924, nr 7.
58 S w ó j ,  Kapital zagraniczny w  przemyśle polskim, tamże, 1923, nr 4.
5eS. S z c z u t o w s k i ,  Dookoła sanacji, tamże, 1926, nr 1.

. 00 Zob. S. G ł ą b i ń s k i ,  Finanse i waluta w Polsce, tamże, 1922, nr 1; E. T a y 
l o r ,  Uwagi o reformie waluty polskiej, tamże, 1922, nr 12.
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Przyczynami i skutkami procesu hiperinflacji pismo zajmowało się 
na bieżąco. Zwracano uwagę, że efektem polityki inflacyjnej rządu była 
nie tylko ruina systemu pieniężno-kredytowego, ale i poważne procesy 
społeczne —  upadek warstw średnich, „najbardziej narodowozachowaw- 
czych” , radykalizacja mas robotniczych.

W  takich warunkach, zdaniem E. Taylora, polityka ekonomiczno-fi
nansowa rządu powinna dążyć do faktycznego zróżnoważenia budżetu 
oraz bilansu płatniczego z zagranicą61. Optowano za posunięciami nie 
obciążającymi w  zbyt dużym stopniu klas posiadających, np. za zrówno
ważeniem budżetu drogą zmniejszenia wydatków socjalnych.

Wśród pozostałych zagadnień polityki wewnętrznej poruszanych na 
łamach pisma na czoło wysuwa się stosunek do mniejszości narodowych. 
Naczelna zasada tej polityki, przedstawiona przez Bohdana Wasiutyń- 
skiego62, polegała na odmiennym traktowaniu poszczególnych mniej
szości ze względu na różny stopień rozproszenia na terytorium Polski
i różną fazę rozwoju społeczno-kulturalnego. Zdaniem Wasiutyńskiego, 
państwo nie powinno traktować kwestii mniejszości narodowych jako 
jednego zagadnienia, gdyż automatycznie zwiększa w ten sposób ich siłę 
przetargową. Rozwiązanie problemu obcych narodowości widziano w  ich 
asymilacji przez żywioł polski, emigracji za granicę względnie izolacji 
wewnątrz państwa, a także przez kolonizację kresów, powrót Polaków 
zza granicy, reasymilację osób pochodzenia polskiego wynarodowionych 
przez obce żywioły 63.

Założenia polityki w stosunku do mniejszości niemieckiej przedsta
w ił dziennikarz z Poznania Kazimierz Kierski. Żądał on skrupulatnej re
alizacji praw wynikających z traktatu wersalskiego, dotyczących usuwa
nia Niemców i przejmowania własności niemieckiej. Domagał się także 
szybkiego przeprowadzenia reformy rolnej na zachodzie kraju, gdzie ude
rzała ona głównie w obszarników niemieckich64. B. Wasiutyński postu
lował zwiększenie polskiej aktywności gospodarczej i kulturalnej na Gór
nym Śląsku65. Zwracano uwagę na działalność organizacji niemieckich 
w  Polsce, widząc w  nich posłuszne i karne narzędzie polityki Berlina, 
dążącej do utrzymania niemieckiego stanu posiadania w  Polsce 66. Dlate
go to żądano, aby polityka wobec Niemców w Polsce była konsekwentna
i surowa.

W  piśmie rozwijano także własne koncepcje polityki narodowej na

61 E. T a y l o r ,  Uwagi o reformie waluty polskiej.
n  B. W a s i u t y ń s k i ,  Uwagi nad zagadnieniem narodowości w Polsce, PW

1923, nr 1.
83 R. R y b á r s k i ,  Państwo narodowe i państwo narodowości.
?л К. K i e r s k i ,  Odniemczenie krajów zachodnich na mocy traktatu wersal

skiego, tamże, 1922, nr 3.
65 B. W a s i u t y ń s k i ,  Uwagi nad zagadnieniem narodowości w Polsce.
68 J. D r o b n i k ,  Niemcy w Polsce, P W  1922, nr 6.



92 ROBERT K U N IŃ SK I

kresach wschodnich. Zdaniem Bohdana Wasiutyńskiego i J. Bartoszewi
cza, polityka ta powinna wykorzystać znaczne zróżnicowanie etniczne, 
społeczno-kulturowe i wyznaniowe oraz duże wpływy cywilizacyjno-kul- 
turowe żywiołu polskiego w  celu pozyskania szerokich kręgów społecz
ności ukraińskiej i białoruskiej67. Wiele znaczenia przywiązywano do 
akcji polonizacyjnej. Domagano się zwiększenia pomocy państwa dla 
osadnictwa polskiego oraz rozbudowy szkoły polskiej.

Odrębnie potraktowano cały konglomerat problemów związanych z ist
nieniem w  Polsce licznej mniejszości żydowskiej. Stanowisko obozu naro
dowego w  tej sprawie wyraził w  1922 r. J. Bartoszewicz w  artykule Po
lityka interesu narodowego 68, w  którym twierdził, że w przeciwieństwie 
do innych mniejszości Żydzi nie są zdolni do asymilacji. Zwracano w piś
mie uwagę na rosnącą siłę polityczną, ekonomiczną i kulturalną mniej
szości żydowskiej. B. Wasiutyński zarzucił Żydom, iż dla zwiększenia 
własnych wpływów dążą do skupienia wokół siebie innych mniejszości 
oraz żywiołów antypaństwowych 69. Wyrażono także pogląd, iż niezbęd
nym warunkiem uniknięcia dominacji osób pochodzenia żydowskiego 
w  polskiej twórczości kulturalnej jest przeciwstawienie się społeczeństwa 
polskiego idei asymilacji Żydów. W  tym celu popierano ich dążenia 
w  dziedzinie wyznaniowej i oświatowej (m. in. uniwersytet i nowe szko
ły hebrajskie), przyczyniające się do utrwalenia odrębności narodowej70.

Sprawom religii, katolicyzmu oraz polityki państwa wobec Kościoła 
publicystyka Narodowej Demokracji do roku 1926 nie poświęcała. tak 
wiele uwagi, jak w  okresie pomajowym. Znalazło to swoje odbicie rów
nież w „Przeglądzie” . Pismo zamieściło niewiele publikacji na ten temat.

W  kwestiach zasadniczych zajęto stanowisko, że „nacjonalizm polski 
musi iść ręka w  rękę z religią, katolicyzmem” 71. Podkreślając znaczenie 
Kościoła dla budowy cywilizacji i kultury polskiej, zwracano uwagę na 
konieczność przewagi elementów nacjonalistycznych nad religijnymi i koś
cielnymi, zgodnie z zasadą iż wszystkie wartości powinny być podporząd
kowane wartości najwyższej —  narodowi. Zakładając, iż w sprawach 
kościelnych państwo powinno prowadzić politykę podyktowaną własnym 
interesem narodowym, zwracano uwagę, że w Watykanie krzyżowały 
się dążenia polityczne nie zawsze przychylne Polsce, szczególnie dążenia 
episkopatu niemieckiego. Dlatego zawarcie konkordatu między państwem 
polskim a Watykanem powitano z zadowoleniem. W  jego wyniku m. in. 
ustąpiło kilku nastawionych antypolsko biskupów niemieckich72.

07 B. W a s i u t y ń s k i ,  Uwagi nad zagadnieniem narodowości w  Polsce; 
J. B a r t o s z e w i c z ,  Sprawa Kresów Wschodnich, PW 1923, nr 3.

88 J. B a r t o s z e w i c z ,  Polityka interesu narodowego.
88 B. W a s i u t y ń s k i ,  Uwagi nad zagadnieniem narodowości w Polsce.
70 Układy z Żydami, PW 1925, nr 7.
71 I. O k s z a - G r a b o w s k i ,  Założenia nacjonalizmu całkowitego.
72 Uregulowanie stosunków wyznaniowych, PW 1925, nr 9.
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W  stosunku do wagi problemu pismo rzadko podnosiło kwestię refor
my rolnej. Zajmowano stanowisko, że przebudowa ustroju rolnego zgod
na z interesem chłopstwa leży również w interesie Polsk i73. Jej efektem 
powinno być zwiększenie liczby dużych, niezależnych ekonomicznie gos
podarstw chłopskich, zaspokojenie potrzeb aprowizacyjnych i eksporto
wych na produkty rolne. Krytycznie komentowano zasady reformy 
z 1920 r. jako dokonywanej pod hasłem walki klasowej, kosztem jednej 
klasy. Sprzeciwiano się odrzuceniu zasady całkowitego wynagrodzenia 
za ziemię, w  ten sposób bowiem reforma realizowana jest wyłącznie kosz
tem właściciela ziemi. Za lepsze rozwiązanie uznano parcelację dobrowol
ną, z pełnym wynagrodzeniem za ziemię. Powyższy postulat motywowa
no tym, iż ziemię kupią tylko zamożniejsi chłopi, którzy zapewnią bar
dziej intensywny rozwój gospodarki ro ln e j74.

Wiele miejsca na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego” zajmowała 
kwestia narodowego wychowania społeczeństwa. Utrzymywano, że krze
wienie tradycji historycznych i kulturalnych, propagowanie ideałów 
przeszłości narodu, „podnoszenie jednostek do poziomu świadomości i wo
li narodowej” powinno zapewnić zachowanie spoistości duchowej naro
du 7S. Zdaniem Lucjana Zarzeckiego, położenie polityczne Polski i w y
nikające z tego zagrożenia dla jej niepodległości wymagają wykształce
nia w  każdym Polaku typu człowieka-obywatela, aktywnego uczestnika 
życia zbiorowego, odpowiedzialnego za losy państwa i narodu. Wycho
wanie narodowe powinno również „nauczyć pracować” , gdy praca jest 
wyrazem wyższej duchowej wartości człowieka, a także środkiem do pom
nażania sił narodowych7δ. Tym samym wychowanie staje się ważnym 
czynnikiem narodowo-twórczym. Według Ignacego Okszy-Grabowskiego, 
w  dziedzinie oświaty i wychowania należy działać „w  kierunku wyzna
niowym, aby przygotować młodzież do założenia rodzin religijnych77. 
Rodzina religijna stanowi jeden z fundamentów państwa narodowego, 
ponieważ jednostki uzyskują w niej pierwsze podstawy moralne, podsta
w y rozwoju duchowego i obywatelskiego.

Często omawiano w  piśmie koncepcje systemu szkolnictwa. Stwier
dzono, że jednym z czynników decydujących o skuteczności narodowego 
wychowania jest powiązanie szkoły z otoczeniem społecznym, dzięki cze
mu młodych ludzi uczy się aktywnego współuczestnictwa w  życiu zbio
rowym. Wyrażono pogląd, że szkoły prywatne i samorządowe lepiej za
pewniają ten typ kształcenia niż zbiurokratyzowane szkoły państwowe 78.

78 J u d e x ,  Polityka włościańska, tamże 1923, nr 4.
74 Wywłaszczenie, tamże, 1922, nr 4.
75 L. Z a r z e c k i ,  Rola wychowania w kształtowaniu narodu, tamże, 1923, nr 6.
76 L. Z a r z e c k i ,  O zagadnieniach wychowawczych w  Polsce współczesnej, 

tamże, 1922, nr 5.
77 I. O k s z a - G r a b o w s k i ,  Założenia nacjonalizmu całkowitego.
78 L. Z a r z e c k i ,  O zagadnieniach wychowawczych w Polsce współczesnej.
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W  kadrze nauczycielskiej widziano twórców życia narodowego, kształtu
jących świadomość narodową i wysoki poziom moralny młodzieży. Usil
nie domagano się usuwania ze szkół nauczycieli sympatyzujących z ko
munistami oraz separatystycznym ruchem mniejszości narodowych79. 
W  dziedzinie reformy organizacji szkolnictwa najważniejszą propozycją 
było utworzenie, jako podbudowy całego systemu oświatowego, siedmio
klasowej szkoły powszechnej80.

Wiele miejsca na łamach miesięcznika zajęła publicystyka między
narodowa. Narodowa Demokracja posiadała wielu wybitnych znawców 
tego przedmiotu. Ponadto obóz ten w 1923 r. był sternikiem polskiej 
polityki zagranicznej —  m. in. przez pewien czas ministrem spraw za
granicznych był Roman Dmowski. Problematyką międzynarodową zaj
mowano się szeroko, komentując bieżące wydarzenia oraz analizując je 
w  kontekście .historycznym. W  wielu numerach z lat 1925— 1926, 
w związku z pogarszającą się sytuacją polityczną Polski, publicystyka 
międzynarodowa zajmowała ponad połowę objętości numeru.

Najwięcej uwagi poświęcano polityce polskiej. J. Bartoszewicz pisał, 
iż jednym z warunków utrzymania niepodległości i zabezpieczenia gra
nic jest prowadzenie aktywnej polityki zagranicznej, co stworzy większe 
możliwości wyzyskiwania korzystnych koniunktur politycznych 81.

Zwrócono również uwagę na konieczność sprecyzowania programu pol
skiej polityki zagranicznej, a przede wszystkim „określenia stosunku za
gadnień polityki wschodniej i zachodniej” 82. J. Petrycki stwierdził, że 
Polska nie może w  żadnym przypadku dać się odepchnąć od Bałtyku
i Zachodu. Podkreślano często, że dostęp do morza, jak również posiada
nie w swoim ręku przemysłu górnośląskiego zapewniają Polsce samo
dzielność gospodarczą. Dlatego właśnie za głównego przeciwnika niepo
dległości i integralności terytorialnej uznano Niemcy, dążące do odzyska
nia pozycji sprzed I wojny światowej, mające z Polską spór terytorialny 
oraz polityczno-gospodarczy o przywództwo w Europie środkowo-wschod
niej.

Z niepokojem odnotowywano kolejne zdobycze Niemiec na arenie 
międzynarodowej, jak rozłożenie opłat odszkodowań wojennych czy pod
pisanie paktu lokarneńskiego83. Ze szczególną uwagą obserwowano pe
netrację Niemiec w państwach Europy środkowej i wschodniej, zmie
rzającą do okrążenia politycznego i ekonomicznego Polski.

Duże niebezpieczeństwo dla niepodległego bytu Polski widziano w  roz
woju współpracy gospodarczej Niemiec z Rosją radziecką, stwarzającej

7S L. Z a r z e c k i ,  O głównych postulatach narodowego wychowania.
80 L. J a x a - B y k o w s k i ,  op. cit.
S1J. B a r t o s z e w i c z ,  Polityka interesu narodowego.
№ J. P e t r y c k i ,  op. cit.
ES Zob. m. in. Genua i Genewa, PW , 1924, nr 10; S. K o z i c k i ,  Reński pakt 

gwarancyjny, tamże, 1925, nr 7; S. S z c z u t o w s k i ,  Lokarno i Rapallo.
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podstawy do wspólnych działań politycznych, w  tym również przeciwko 
Polsce. Dlatego za główne zadanie polskiej polityki zagranicznej uznano 
niedopuszczenie do porozumienia między Niemcami i Rosją. Jerzy Drob
nik pisał, że polityka polska starając się paraliżować wpływy niemieckie, 
powinna „nie uderzać w Rosję, lecz we wschodnią politykę Niemiec, jako 
właściwą przyczynę powodującą nacisk Rosji na Polskę” 84.

Wobec wschodniego sąsiada —  ZSRR stanowisko publicystów „Prze
glądu Wszechpolskiego” było początkowo zdecydowanie wrogie. Zakła
dając upadek państwa radzieckiego, wyrażano przekonanie o szybkiej 
restytucji Rosji burżuazyjnej, z którą zamierzano utrzymywać ożywione 
stosunki polityczne i gospodarcze. Jak pisał Roman Dmowski w  lutym 
1922 r. w głośnym wówczas artykule Zagadnienia główne, „dziś stosunek 
do Rosji sowieckiej musi być tymczasowym, zastosowanym do warun
ków, które długo trwać nie będą. A le już dziś trzeba pracować nad przy
gotowaniem trwałych stosunków w  przyszłości, nad stworzeniem gruntu, 
na którym się oprze jutrzejsza polityka nasza względem rosyjskiego pań
stwa”  85. ■

W  miarę umacniania się państwa radzieckiego., a także wzrostu zna
czenia odbudowujących swą potęgę Niemiec, coraz częściej odnoszono się 
do ZSRR jako do stałego elementu polityki międzynarodowej. Stanowis
ko ZLN  wobec kwestii stosunków między Polską a ZSRR przekazał w ar
tykule z 1925 r. Roman Rybárski: „Ustrój Rosji to sprawa rosyjska. Nasz 
stosunek do Rosji układa się przede wszystkim wedle tego, co ta Rosja 
na zewnątrz zamierza robić, jaki jest jej stosunek do naszych sprzymie
rzeńców i wrogów” 86. -

Wyrażano pogląd, iż Polska nie powinna dążyć do rozszerzenia swego 
terytorium na wschodzie 87, podkreślając, że każdy konflikt ze wschod
nim sąsiadem powoduje odsłonięcie się od strony zachodniej, na co li
czyli Niemcy.

Nie zapomniano jednak o możliwościach negatywnego oddziaływania 
różnic ideologiczno-ustrojowych na stosunki między obu państwami88. 
Pismo wielokrotnie atakowało Związek Radziecki za popieranie ruchu 
komunistycznego Polsce. Mimo to opowiadano się za wszechstronną 
normalizacją stosunków z ZSRR. Zakładano, że jednym z najskuteczniej
szych środków prowadzących do tego celu, utrudniającym jednocześnie 
porozumienie radziecko-niemieckie, jest rozwój powiązań gospodarczych. 
Taylor dostrzegał tu dodatkowe znaczenie, jakie może mieć rozwój han
dlu z ZSRR: „Wobec obecnego zniszczenia przemysłu rosyjskiego widoki

84 J. D r o b n i k ,  Polska i polityka rosyjska, PW 1922, nr 11.
85 R. D m o w s k i ,  Zagadnienia główne.
86 R. R y b á r s k i ,  Z  powodu wizyty Cziczerina w Warszawie, PW 1925, nr 10.
87 J. P e t r y c k i ,  op. cit.
88 M. B r  o w i ń s k  i, Problem rosyjski, PW 1926, nr 6.
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na zbyt są olbrzymie. Rynek ten może postawić cały nasz przemysł na 
nogi na długie lata i stworzyć z niego siłę, która by już posiadała świa
towe znaczenie” 89. Postulując rozwój stosunków ekonomicznych z ZSRR, 
zarówno E. Taylor, jak i inni publicyści90 wyrażali interesy rodzimej 
burżuazji, widzącej możliwości osiągnięcia kolosalnych zysków na bar
dzo chłonnym rynku radzieckim.

Niezwykle istotne znaczenie dla zapewnienia niepodległości państwa 
przypisywano sojuszom polityczno-wojskowym, jakie powinna nawiązać 
Polska z niektórymi krajami europejskimi. Uznając konieczność obrony 
ustaleń traktatu wersalskiego przed polityką rewizjonistyczną Niemiec, 
S. Kozicki pisał, że tylko „siła dostateczna państw zainteresowanych 
w  utrzymaniu tych stosunków i dobre między nimi porozumienia, znaj
dujące swój wyraz w zawartych sojuszach, mogą powstrzymać Niemcy 
od próby zrealizowania swych dążeń 91.

Za jeden z głównych czynników równowagi polityczno-militarnej 
w Europie, powstrzymującej Niemcy od działań odwetowych, uważano 
przymierze Polski i Francji92. Ze względu na istnienie potencjalnego 
wspólnego wroga sojusz ten uznano za „konieczność dziejową” dla obu 
państw.

Z niepokojem śledzono politykę francuską stopniowo wycofującą się 
z konsekwentnego stanowiska wobec Niemiec. Wielokrotnie wskazywano 
na. niebezpieczne skutki takiej polityki —  zarówno dla Francji, jak
i jej sojuszników na Wschodzie 93.

Wysunięto propozycję, aby Polska, mająca ambicje odgrywania wię
kszej roli w  systemie sojuszy wojskowych Francji, wystąpiła w  charakte
rze ośrodka skupiającego małe państwa środkowoeuropejskie. S. Kozicki 
postulował nawiązanie ściślejszych stosunków politycznych i gospodar
czych z państwami będącymi w zbliżonym położeniu geopolitycznym ■— 
Rumunią, Jugosławią, a przede wszystkim Czechosłowacją 94.

Domagano się zwiększenia aktywności polskiej polityki zagranicznej 
w  basenie Morza Bałtyckiego. Na stosunki z krajami tego regionu patrzo
no również przez pryzmat konfliktu polsko-niemieckiego. Apelowano 
o nawiązanie współpracy politycznej i gospodarczej z państwami wschod- 
niobałtyckimi, w celu stworzenia przeciwwagi wobec szeroko zakrojonej 
przez Niemcy akcji ich ekonomicznego uzależnienia95. Żądano norma

89 E. T a y l o r ,  Przyszłość gospodarcza Polski.
90 Zob. też S. K o z i c k i ,  Polityka gospodarcza; J. D r o b n i k ,  Polska i poli

tyka rosyjska.
61 S. K o z i c k i ,  Dwa programy, PW 1924, nr 6.
92 S. K o z i c k i ,  W  sprawie polskiej polityki zagranicznej, tamże 1922, nr 1.
08 S. S z c z u t o w s k i ,  Lokarno i Rapallo.
94 S. K o z i c k i ,  W sprawie polskiej polityki zagranicznej.
95 B a l t i c u s ,  Polska o państwa bałtyckie, PW 1925, nr 4.
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lizacji stosunków z Litwą Kowieńską, którą uważano za „straż przednią” 
Niemiec w  ich polityce wschodniej, skierowanej przeciwko Polsce98.

Będąc jednym z narzędzi skupiania zwolenników Narodowej Demo
kracji, czasopismo starało się ukazywać obóz narodowy jako ugrupowa
nie w  miarę jednolite i nie ujawniało wewnętrznych sporów i  polemik 
dotyczących programu politycznego. Do wymiany argumentów dopusz
czano na łamach miesięcznika tylko w  kwestiach szczegółowych, jak np. 
reforma walutowo-finansowa czy niektóre założenia reformy ordynacji 
wyborczej.

Ponadto trudno jest zauważyć ewolucję ideowo-polityczną prezento
wanych treści. Okres ten nie charakteryzował się większymi zmianami 
zarówno w lansowanej ideologii, jak również w polityce obozu narodowe
go i jego trzonu —  Związku Ludowo-Narodowego. Istotniejszym zmia
nom ulegały tylko niektóre poglądy, np. stosunek do państwa radzieckie
go, a w sprawach wewnętrznych —- stanowisko wobec warstwy ziemiań
skiej, która negatywnie przyjęła ustawę o reformie rolnej z 1925 r., po
partą w Sejmie przez ZLN.

Z periodyków ogólnopolitycznych „Przegląd Wszechpolski” był naj
ważniejszym środkiem przekazu poglądów jedynie w dziedzinie gospo
darczej. W  kwestiach ideologicznych, prawnoustrojowych czy międzyna
rodowych inne czasopisma —  głównie wielkie dzienniki prestiżowe: „Ga
zeta Warszawska” , „Kurier Poznański” , „Słowo Polskie” —  miały równo
rzędny, a w szczegółowych zagadnieniach (np. niektóre problemy sto
sunków z zagranicą, kwestia Kresów Wschodnich) większy udział w  kształ
towaniu oblicza politycznego obozu. Miesięcznik przestał być, jak w  la
tach, 1895— 1905, głównym przekaźnikiem jego treści ideowo-programo- 
wych. Pozostawał jednak pismem teoretycznym, o czym stanowiły cechy 
publikowanych na jego łamach wypowiedzi. „Przegląd Wszechpolski” , 
kierujący swe treści głównie do elity umysłowej obozu, zawierał publi
kacje w  większym stopniu o charakterze kreacyjno-analitycznym aniżeli 
propagandowym, których więcej można było znaleźć w prasie codziennej.

W czerwcu 1926 r. postanowiono połączyć miesięcznik „Przegląd 
Wszechpolski” z tygodnikiem „Myśl Narodowa” . W  ostatnim numerze 
„Przeglądu” czytamy: „Redakcja »Przeglądu Wszechpolskiego« dawno 
już odczuwała potrzebę rozszerzenia zakresu omawianych zagadnień. Ży
cie zbiorowe narodu stanowi organiczną całość. Kwestie polityczne, spo
łeczne i gospodarcze są tylko częścią problemów, na które zwrócona być 
winna stała uwaga ludzi troszczących się o kierunek rozwoju narodowe
go. Całe życie duchowe, wszystkie dziedziny pracy kulturalnej winny

89 J. P e t r y c k i ,  op. cit.
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być oświetlane z punktu widzenia interesów narodowych” 97. Od lipca 
1926 r. „Myśl Narodowa” , która do tej pory zajmowała się prawie w y
łącznie problematyką kulturalną, zaczęła poruszać przede wszystkim 
kwestie ideologiczne i polityczne.

98 ROBERT K U N IŃ SK I

w Od redakcji, PW  1926, nr 6.


